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 סלש^/יי םשב

 ׳י ׳ךרדידנזעלפמ יגב יחנ יפוי ןייכמ י^*"36
 ךרד תש׳לכ יעושל הנז ׳ךיע ונטגל י־הייני (׳חלשי
 ׳י " ףלאי חל >3ל השיוי"ןיק ילכ הלולשפיוא חיהט
 העיגף הבלה גהללו ׳י דיי3^ דעדעל>לומלתהר;וח
 ומש ■הליחגגר)׳י ךרעי הלה יייג הלחט״לימ חל ישג
 ררוחהחויתוחלש" הייבג בותכל ייויהא ־לי"
 ג וסע ריח לי לע "הרגש ימשמ הגינטה
 3כה תרימח ריכיו לכה יינח תדיפא " מיל^

 המוגע ןהינעפכידעני׳־/יממ סיגמ תיייתש
 רעני 01>נ ונסי״׳י"'*" א״ליי"
 ," עמ (א־נ##ינמזלפעסיויי׳י׳״׳י"8י'"'
 * 4ז ע1> יצנ ״״ {*•"ייו* •ימי ־"יי" זי*״

 ייו* -.יוני״נ יכל)ל מ יפ ־"נןנןו!י:גה (יו" יי""
 לייע 0? סימעג ״ סיגגע סהמ הרשע תחמו ״יחיכזג סיחיל^ה

 ^וגג סהו" סיעולי הגיג ותלאלגסש ןהו"םטקינכה םיכרע©)
 ן *3ירכ סיפכלמ רש יגל 0יר31 סיחלייוה סהו " סיעופמ 1—

 יאו׳ווכח:יא ילגג׳רוגלי לוכל לכלש תויתואה סה *הלא * יבאן ־ *י ^ ג י ל.״״ ״״״,.ירשע
 "סהולע היוגגשלןהקשליכ־ןלמלחח לסחיש ישכח 7ילילח 6^5י "0ימ? ח . ׳ " \ ^

 ^־"א.פהו4^*לי^מ־^^
 רפנ (1נניא6וי>> וז1ז ׳נ י ןונל סדינפ גנפנ • ״'״ (*)?( ךץמיגסדייי"*• י ־י *
 ינ• "ר*" ןייזנ? זו.יו מ#אט מיוג״י סיאמ ןיי יי' . >יל״(מי״'ייי׳|","מ* ״' י >
 מומ,מ1*נ דמילו * ך1״י ״׳וימ41**1?ימ• : **״״**•יא*יי*7יי*מי ־״־
 "סיגו&נלה״ספילעורפנ • 9יכנ סמיייני 49 ע •־ןיפלפסילימנויניאמניי׳ניונוכני י
 ד4***י1#י*וי-*'>^,״*^*״י*י .־מ •ןימ •,**י •י*־?״* י■ ***י

 "טימשה /׳מ ולו;ועמשו ׳סיגמ סינכ וגיתינא לע נ^ה סילולכ גירעכ דגכ״סילוגס סלופמ לשח ׳י םילמנ העגש
 *יחימעדי דאיסיטשהו׳כיגזשחיה תוחולה לע מיחי׳לי טשב "סיכולד סימכ ,׳סטויע חי?מכ ־־סינלד ♦חשב

 ־רעונה המ דמול דשמ יחו י והוגישיו׳והולמו׳ יהויינהו "*טיבמו סיגליגיע״סיניסגהשגלכ״סיעמת סיגג
 'הלוזגו" הנסחוא יחי הלוע ה1ו דלויה1ח>א ט ־הליעהי \יטמגל״?ע,ןחחלזמנ" העיבנ

 יהז >* סשנ >ז םש מייה חל המלו י ■וזכ המש יז המל יח ״ סיאלגג לחמל סהי ״ סיויזיי סיפיד ׳ג * *
 קלוש זחלןג אלי "ול תומשש יאל$> המל ןיח " היימאו לוכדכסיחמי־חיןמכ ישא תוא נכ

 ן^י ימיל ש♦ ןייזעיוז ןולח־התט סחש׳ הגישהל יד ןיח י׳חלפג איה סהני "אלגג סלוק ט" הרשואמה היוא ןמ
 " רטיחחתהי סיגוילעה וילע ייגח הנכ הבושחהןישי וזפ יגש ליעונ" סלמכ חייחיחכןיא״סהמ העגרא לועו

 ינגמ ןןנ יערמ חואה הזש וימח♦ ש־ללמהךיד לכ לגא6 תואלנ "תויוג; השממ רשא׳חויתואה יכ "סהל סיכלל
 יידכ :הז ןטע יגגמ הז ת>אל'הןית>אךמ0גייי$ שכט •רכלי ־סעוגב יי !ליגש לחא לילכ תישמ ,,חח ל״*
 -שרגיו המויו אימיוישיללי) קלי #8> שיודלוימל* סיעוג;אלןמנ דשא " סיעיליה נגהח*ל ■(* ןיח " ינינמ
 !ןאלדשדי ךללגו• וארוב תעד סדאזניא ואללי *י יימלג " סילגק סירשעי העפראב ולחג ©ירמכ יגש יפ

 שללשומצג1ל?ן^קי1מ)משיג#יא^ד)מ0 רלדעחה־העכיאה ןמ השלש לועו "8דנ,סי0 *
 ? עגמ ^ ׳יימחשימכ ׳הכיסמ יגןזלנו חניןע ר (מ סה ט ״ העירג תויתואה (מ * העופ? סהנ תרחת

 דהילמ " •עש זל שיו למועי 0גל לש זלי המ סהמו״סישגג אל סגי״ םישודג אנ הכי ״סישולג השג .
 " ודיו׳סילמ ילש♦ תמאו תמא חוא אוזשטנמ *יא טגכ ליומיפחמ " סיניע תוליחמ סהי״סילי תובהל תוית"

 "חמאסיהל/יייצשתמא חוהש הגלהל דיעמ אוהש!?)^ •דלמעומסהמ*)׳יסיג" עמשמל תודומחו "סיתוננ
 :קאלנ׳לחאאמסחיתגו וילדחלכמ סימקתיכ המ ־ל תוולמ ״שדגל תוביתב חיבחג״ שולינו ילפנ״ שאלפ

 ׳מ סיגנל המ ןממל המ ןלעמל המימול תישי "־דוילממ קשלכי לחנ "תולמנ סגונ״שחטי קד
 ?־'י ^



 •י
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 9 (!):ש ןו ׳י חקהח .יניכ)יימי יבגל ןינכ לדגי לכש ז*י (יכאלמ ?יילכ יל שד ןלעאלא הדילג יל שיו־דיחהל)׳
 ׳יעשייגרל )שילש שיעשי ןדל עיגא)שיןידזל (יל שייא ןדילגנ (.יל ?היא המי לחרב •א ,תיבל ןייאימ׳ ויייסהא
 דיחמליכני יל ןי5י חיגיכ ל ״ לידגי תיגין .יגאאיית עיגה ?יילגכ ןהל,?היא המי יאש הא)יל ןילאוחי ןלעאלש
 (א שישי (:ש *יעשיב לכמקהל שילל ישנש יהש ןיל לאיגי לאיגינלכ ייגנ ?א ינבאו ־׳ יאש דחה ידיחהכש

 '־ ול ןיהי'?לפאל סינגע ג )ל שי ש " תישא? (א)?ייתה ייזייתלד חמט היהש איבל ?אידינשיגנא לד יכלה
 שהישילגי יל(*" י;שי ילשתיה היה&הכאל שיוש •יקגנג)עעהתהההיי המש דכנל האידלאיאלבל
 לבש לובש ולגי מ "ילעייי העשההינת העש ינל דאע ןמקלאיגלשוכימ דג״ליל הגינאי חיזיאיאיגל
 *דנלו לש הילע יילגרתה ןיננל רילז ?יית דאל? ייילדז לדל הל יגיה ■!: שידהח תוליאגש יגנא תלדל
 ריפאסהולגי ןיתתנאש שיאפח ידיאלת ול לילגיל יכת הזל לנתנאמיה לדהש ינל יה ינלנ וינני ל;אל לאיד
 ^ב יז לרדלעי" הרית דיאלל ?גייאל הנידאאי ייעל שי ך י׳שחלגהבלש יהב הלבגש ?1? בליעלשיבוכל
 ל)יגשעכתייתיהל(יהינ תייאל ?•יז ול(ישייינל ?איד דיתע ^לןאלהאור ן״הידשנהל האוד היחתנ עש יל
 " וגיבי סילינשאזי׳׳ דבלב שידאה ןדי לע הל יזיע חלי לש ילנהג יעבטש י?ל שנהיגב סיעשיה יכ פינ?ל ־

 * :ןב ןאובי סיהיד^ לעשיד .דז תיה ינלפ לחהו ויינלנ לקה (יגת יגש יל שי ץ "סליע
 ריגדלפיפ ןבהיעד• ? רדה יגנ ינלנ תחה יניע הניז לש יניד ךכש
 דנע יה יעי >ה דושה ןישל׳שלמ תיגושלה לנב הליעבש * יילע ריש? ןיה 0 ״ !הכחל תחה וניעו ן׳עלןיאולה
 וה הליגיה תונישלהלנ יהמ יבלע יה יארה יה ינימ יש ?שיבהל גת הכח לעבל ןיהש הכאל יונכ הל גת
 םשה ךינעל תיה הדןגה היהי יבחא תיה >ה לעמ יאנש ׳יהיביכ שעאלגש ןון1 ושחל)ןואס ןדי ןל ׳, ?אלכו
 רדכ ןאש ב;י לבז שיז שאש ששג ינז יאש דגב ןיעב *לנש ןכ;דוי י ־׳ ןה הנכאהוהשיתק*׳ תויהל
 •רוש ריאח יןש תשי ןר? לננ יגנ ליד ןנג גלש שחל הרבגש הגה בלועל מי1 הזה שליעכ ןאמי ןיכיאה
 ןילרידי (אי? ללג עגאלז חנז ביע גחז ןינש לאג ניו *לעה ןהנ סיאליע ינשיסיאלוע ריג׳/יי היב ינ 3ש דוינ

 -ןהל ןאידה לכו בןעי ןחמ שהדנה ?שא שש חנ ,?ל? דיי לש וגת הא יננאי" ד)יב הנה שלועהי •גב.הזה
 '׳ גיה יאשי יאש יחני יחב לאהי ולאה ןוגכ לעופהז לש ייננל שידןהש )ישעא ישש הל יל ןיה ;ידז לנש )יגנ

 ?שע ה¥ע היב♦ היב להשי להש ןתי ןתג גרה• וטנל ותלופני ותה ייבש ?ג? ׳אהגו ליןדז ליננל לל?)
 וריאה) " ןזל האמה לכי ויז ?ו>ז וז השעי ?שע השע דאלינלנויגניהמלהאיד כ ")*גנליתלוענש ינל ׳׳׳

 ־ןעי ׳(נ׳ חל ׳לה־ןא ־ לע י ןה ׳ןנ״כיסג׳תה ןענ דילפאלש זיית יתב היהי ללאל הל הנבה ןיחש
 י*? תואירו לעופהו סשה תלע "(?ל ?אידה לנו ללאל האידחמש:אייתוהה לנא ?ינג 5 ׳לנ?ןא

 עיא ילענ לכל עווג - הלה (׳ייאתמהזחה לכינל זולבל האורו ענ׳אחג
 ויתודבץואורא הלעתיו יאש ריבת♦ היה הל הדאגנ ןיה יב׳ ,•?•לב ךיאג י1הל מ "ליודיןאנת הל חזית חל וב

 הדבש ?א לכו ומחנ ויתידב הידא?) )יבל ייזאג הימ ,זלעאטלנ האוד ?!?כ ?לעאל ^ דיו ע;ר;
 י דמא רבד יאולב שי היןג> השול שיש יבד היהי הב#:* ומיהאענא ג •/המלאה >ל יכלש ולש תונלאהש

 זונגה ל3 וה תודוני העביחא דחה יה לגלג יה לחלא תואנ ןנחתאו לנעג ההיג היהש שיא ינלנ יינני וייוחאל
 הילגה המו שיהיןנ וינ לעו שיהנלנה סשהתחת״ןהא המש ן?. ׳׳שי;:ןיניתהל הלננלש ואייהל ללאינלנ
 לגלג ?זלו־להלא הךגהול׳נשה רן*עהוהיז רהוג^י ^ . ?אמצש ויננלןינייהש שילנינהתהלאינ
 דזל)שיא הזלו חוי הזל)שה הזלי בגינ ?ולי -?ש שילידזב לע ?איחכ ןינא היהש .שיתכ היא שילנוג?
 לכי רייבי דגני סדהי ןועי ?יחו האפכי יינ*עןכי ןרה יידי יהש # ".גיגקשחתאיח/״שהנ ?ל?*הה׳גהי
 בשי יאעןעב ןיהי;)(יעייהא תונוגה וללי "ןהל האזדה האודהוהש * תיכוא יילגדי הלעא יבלכ תומינ

 ! יאה ?שע :ג;די♦ ?לע גש ןל גנל גנש הכנ בבנ ללה ע "חיזחןנ שהל הריז היהש הלעא ינלנ ייגיעש יינהל
 ? אי?ו חירה ששא ההי עאש ?תש לנה המ יבד רחב ״ ריתא המש דאלל לאקל ליא? ןיעו ןיעל יואק ינ
 סיפלאואהי דחה ןיגפי ץדע(:יביע ןישלב הי;גה ןמכ דז ע "שירעש שהל חתמי יל שולחיא? שייונה

 <י5עשגי



 *רישימ וח יחח ןטמ תחת מגמ לכ למב קי י לעבת
 ׳ןוייב״תחר;,) זר;ב ליימ למלמ)רמזת תחמ קבכבה לכ
 תמת שבכבהלכ׳הגמ" !ל לבט חיהג רחמל סיעגזגל חולכ לכ
 ןימ* תממ יבכגה לכ ־ יתמ ׳ימיה תימוןמ ?1ימג שו;מ
 ל ךכזתמי יגחבו ייבג מיהש לב1 הבישי ״ חול ן#ן .ה;ימנ

 ?שועי׳ונ עדמו ומש לע חר;ב> )ל ימ;ה לכ ־ןי!;"ל* לכל
 לכי השעב״התומ השעיש הסעל הגירע בלןעבע היישע לכ
 רני ותומ השעגש (יעכ)רגינ מל השוע ןכימ גלוענש השוע
 ותומ רמוחל לשמ " יושע לעובהו השוע לעמה ותומ חר;ב
 נשויה !תילטכ סיטעה רמותה הביו,ךורמה לג ןיגלב סכמה
 ?ןב ללכב ירה סייחמל ימלמו ימל תיגולב הבשכ ןתינב
 ׳ןמה ממ לבפנחה ותומ "תועדוממ העשתו ןוגה לכמה
 ידמכ מוה רמותה הכי י המכ מוה ןוימה ׳ ןורימ מוה לג ןכ
 *יה ןודינב׳ הבישיה 11 בשויה ׳ןיגןהחיה ותילטב ןוטעה
 ידמלמ)׳השעג מוכ דמלי יתמ חוח תיכילכ הבשג׳ גומ
 *יינידלכ הבכי 0יחרי;מה העשמה )ל תחת)" השוע מוה
 י* לכמ (,עכ׳ ידיתע ות רבע ןלטו לעובה מוה> הלוענש
 י|מ1ה יכ בשב לעוב סלוענכ&ןיחו״השעי ומ השע לכמי
 לילחה ינ בשב >ג זימ)דיתע וח ינע סדלח יבשל ןלחב
 5"ידיתע מוז )ירהמו יגע מוה ויכבל וב רמוע התמש ה:ה
 ""ת;ל0צ העמש הדוןבנ מוה יכ ;לחבוכימומבע ה1ה ןלהע
 ינהלתומה תלע "לעובהו ששהתלעיחגתב ייה
 ,'ביגרד ?שלש .לע רוגחהו מ שע ,ד סייניה
 ־לויו ןירוד יול ןיבמ ןועמש ןיחמ ןנימי ומכ שש שע שש
 י דל.י ןבלו עמש בןעיו חיש ןבומל ומכ לעיכ שע שש ימ
 תומ וילג ורכחתג שיכידה יבש ול י ליידו חכי ןלוכו חגי יול
 ,יתיכב ןבומי ומכ תוחלדי*? *יוה ישילשה ללילו " בהיכינ
 י *יל מוה ילולו תומ סיןמב דמוע תיכה יכ ןוהכ ןיעמש
 י יללה הל ןועמש משי חל ןנימי ומכו יכרה ןיבע שיבתב
 ןדנל תומ שע ששו ־־ ןיבעה עדיב וכי ינתמ? מוה וזל תומ
 ןכו ׳׳מודו ויל ןועמש ישע יול י ןמ ןנימי ןעכ ובכתי מל

 ׳׳׳ סחמל׳ימשןלהוח׳ ינע מזי ומכ ןכתי הל לעוב שע לעוב
 "רשנהו דנע ןמה ידודו ימב סהיבינ היל ימ שש שהל 9דן

 * דידי♦ ןמ ״ לכןיי ייד בכשיו ךליו נ;עי משיו ול ללה ללה
 יחובמןליו שןיו ׳ תמעז תמ ןתיי חןיו ימכ סזייחח ששה
 ןעכ סלועל ןכתי ול תומ שע תומו " יכד רשחנשעיוחני)
 אצטג "ששל ומ השעמל יביטשב שמ חל-למכגמל ק׳י
 ' ׳ שלועל ןמו ונ הבכי ויל דכלנ רגד לע הי?)# ששה

 יזידוי שמ יהמח־למב ילכ תיכ דנכ שוגמ תש שלמ /,ובצ
 ומ יתלכ שימ ןוגכ דחיימ ימ דכל3 יגד לע חיכוי נש.ד
 דבע הל ןמ1 לג/0פתהלו סדמ^ןיגכ ללוכ
 לרומפ לבל לע חיכ# לעןעהו ־זבזבחל)דיתעמלו
 ןממ לע חי$מ #ש " ׳ וילע ןיהומו ששה

 ךמ1 ?ב שיו יליכה'סש הב שי לבת ןוגכ לכל ותומ שע
 ־ ןמו^יהכשו יגליכמשש הבשיילגומןכו׳דשעשל מוהש

 "׳עולו מי?י חל; השעי השע ןכו דיתעשל תוהש
 לעחלוכלועפרנדלע וזל חיכומ ובימ רכחמהתומהו .
 "דבלכ בילעבהי תומשה ןיב לילבמו לינחמכח יכ ןמד
 לע חיכומ הוהש לכה ןמ הלעמל לעובהש למנתב ייה
 סשלעחיכומ המש ובממ הטמל ששהו ןמד לעו יגד שש

 חיכוי !גיחש לפה ןמ הטמל תומהו "ןמו וב ןיהו דכלנ יגד
 יובמו היחמו לילבמו ריכחמ חל ןמו לע מלו שש לע וזל
 דדכדהש עדי "תעדימ11מלגייסו ןיכמלישימוכג פל)ה
 חולו ןימו רובה קשמד ?לח^לחמ יבשל ;לחב
 וביח ;לחו "היה חלמי ׳בולכ לגד היה עמיבלנ ינעשל

 ?בפה ןידזח״תוןלחמ הששל ןלזממוהי הדגהו רובה ןושל
 י׳מודומלסח היה ןבג תבתכה יבג ?1 התוושוהש העידיו
 לחומש גןעי ב;עי שהיגמ 0הינמ ומכ המיר;ןדל ימ
 ןמ ימע ימעו יחח *ביעמש לדשי עמשומגי "׳מודו לומש
 !'עירי 5ןעי תיב ריממה 0י יבל יחי סתח למה ןל יתישע
 ןלייימיןושרחת שלחהןתיימומכ לוממו יווח לליימ
 לכ ן׳תי ימו־ ילינ ה1ה סעהתמ ןתי •מ ׳והמדממי ותעדי
 ןעישוה ימכ העושו הבחת ליד ומ " ׳מויו שיחיכב '/יי ,םע

 ךרל ומ ״!{ ךרדמ שיבובחתהי תילגתה לכו ללמה •גדמ
 הכמת רשה ןל ?בעייל);ג ועמשיליש* עמש ימכ •ווכ
 ירדמ ?בדב ךל .סיל ׳ טיגכל-ינעד רעבל לממ׳ךד׳
 :שעתל׳כתמ ךילג ךלת ל ימכ ?יהדג ררי ימ ׳׳מודי

 תואחמל לגי" ךיתיגל ?בעית מינתשלו׳?לנבהתח
 ילןיעמ רהבל וגימיש מיה;הזו ׳׳^ועגש דוכדלס ענב
 -וערדי׳ינודמהפתלמה)ןייש? *גל ויתולחמו ימי?
 ןושלש סייןיעה ;לחל־־יתיחרי ,ימימ ^
 ־־סד״צע 0״וגגחי;מ:ייומעש>־סלל 5ניפ^שד;ה
 )*דיישידיישה יחוכל)"0יןןח ♦חיכ ויהי׳סיגלח השלשל
 ידממחה ייגהנ הליכו׳ שי;יגמ ןח ין1 ל קמי׳סלבענ
 (?ענ {)שאל,ד י^חג ל*7״יכייכד?ו ־פי;ז:ח
 ;לחגהו מ* מימןומומיתודליתי תויתימה



 ־לשגה ׳נ סיעעע? הי?) יעיבר ןריששיליעי ךישל לכב י י ןיליש? רידי סישעס סכמ ?עי ^שישסכעטעייטמש
 !{)לגע )ןי ןכיהילןנג)ןהדמיהיהג מ>)0 המזה *)יס >*?♦0 מ ןמממ ןיוממ ןישניכי סינל)?.*׳ ןינעב ינשה קלחה
 סלסכלמיכעייסל)?נ;ג(־י0ליני ימן׳יסליוימלימע י ןהיןלחמ)ןכי0ג#ןהין1ממי(מי)מ

 :גייי)דעל ימי? 0יןל ירימ יעי;,?הנ?כמכ?ךענ ניעעסב לה |ילח.ד " סינילישכי שינקעכו 0יל;יעכ10?נמוימימ?
 של?כ גמעי שי;כ ןושלב ןי סינמיש ?עגיהש למבהנ ילכ *היעשי סימעעל ס$ר*מ?י שיעעסכ ןינענ
 "־־־סימעעכי סיכלעכיתיסל היה יינמיןעשע מיימיחכ "דייטמ ?ילנכלני נכינינע יחשינמי;ל(יע> סמרית

 ;,.דמתמת^אה ^אצמ רעש , וןרא1בימש השש/יי סשג^רוע
 *תידלחע שעמל 0י;לויג ן?)סיממ סירשע 0? )*)ימימל מינןלה סכיהימימל ןלושכ ינלמינ לבנ ןישמרכ ;למכ
 .דיזיהיהן?)ע?חה הייהיח ץישהיכ ?למכ "סכיהיתשימנ דייחהי ״סכנ סל ןגמ♦ הל ןלעב ליגל לכ ינ ׳מילעינ

 _ _ . % _ ♦ ... _____ ׳*•.... < 1 . *. *. . *

 ^ביהמשיעע׳ ?תנמכ הה ינ ימיביי קי דג*7גמימ/;מ ע*מ אמ שמייעי " רע חנ יהייכנ (ינמי 1
 *׳׳׳)וגיכל ליג יעל ומיגיי׳ ימר הל ייהיעשע ינשי׳ יסינמ ?לעעלןימשכלילנ? ?לנומ "עממ לל סנ עינ מיימימ
 מ יטעמ ׳?היהו ךיסנל?רמשנ ןנימ)ןהמישיב ךדל סכל ־י־דניהיחנשעל סינכילשחהכיענ תיימימ?רשע ?נעע
 מל0 שנל ?ליןנז המיה ןימ ?לי;נ כי)0י);>כ מש;ענכנ#ש ןיהי הייה)*.?לשע מממ הינג סרןעגמינימשלשו
 וצש,ו קלמ,ד "סעס ?נ שניל ןימי לגלג ןיטעה הימנל־ילפ ־יסגסי ׳::סנליינעעמנמימלילעני סינניישויהכי

 י׳ ןנוונ)ןישל? עשעהנ ן?)סיננהכ הייהיהןכי ?ליל הי;עג?נימשינעמ מ>*הימ ?יסע סימש מנ משעיש
 סמי סיננמל ןיעכ? ןישל: שילשב ייכ♦ סינל ןג ;וייהיהש עלי דעכימילילעני ?נכיהינעיי^ו יענ יעיל ישנמ סל
 רדל ?ל שי #ש מל .ישנלל ן״יהי ןליני עשמסג ןלינ )0ל ינ ןיננ ל$נמ)ע)ו ימשל ןעממ ,רייהיס ימש מלעש
 מנל0׳>ן?) ישילשמ קלחה "מנכ רנבןעמי?שסיממ דיייהימ שלשהלעי ׳*׳׳עירי ׳שנ גש סממ0 ןי יננע
 *־היטשה דשנסעןישלכ ?ש;נ ןכ) ענל לעכ בלע ינע עלב ןיננמילעשש?געע ?לע♦

 ׳תלכ לנגןעהיכי תלממ ןיד ?ל דולי סנלל ןילמל/ליני סילשעיע*ןמ?נעע?לע• הייהןה עכלמ מלעי"גנגי
 ל ןדמל ןלמ)סיטשכ היימימ ן.ד שרי1׳כ1 שינרה קלחמ י*י ימייכסיענ לעכנ סלכ^עונ שכרנ יענ $ע
 תיימימ ןכי ןעיב •שיעחה קלחה "סנלל ."55י? ןימכ ינעכ קנעל לכעל סכנל כעכל ןעקי
 ליל ?ל ןב> שניל - ןיימי ןליני סימנשכ יככע ןכלע כניע לכנע כמע סלנכ לענכ ןעלכ
 * -ס?ל שיש ינעמש עדי ״מנפלננ מוימימע מיהסמדממ ־סדשעי כמע ?געעכלעי ס׳עח הלעןני ׳ךלקע
 ?ישנ לחמ 0י?עמ סיממ♦ ללמ לס מיימימ ןימ 0י;למ ?שעמ מ/מימ יתש ,רלעע הלעש ינל כו מלעי״סליעל ןני
 מימי״ממממימעעשע ?♦? ?יישנ ייכ ילש ?ועבור;כו הל *ןעע מיהיכשלשגנינשכיסחתשנ מכענמילעימש
 ידיב יעסימ ןמימ סלמש ןעונש סעומג• ר;*ע ?ל שי ןינ סמקי תילע שסכנעע ?לע♦ *וישילסכ ?לע? מ)ימ)ה

 ?יימימ?מימממלע ל)עעל?*ימשןע*גי״מילפ סמי יניס !3עי^ע0דל כלעכמיימימ סכיכעבימבהשש כישמה
 הימתמעייל ?ןימשמ למנ״מזי מי?י ןל מימכלעניכימ כיי?י ?סעחנ סילסעי ?עגימ בישמה סמי יל ?נעע
 מל!י ויןיי ןימי ^מ ןני שמ ימ סמ יה נ5 י׳ה מ8 לעממ מימ יסלה שק זנעע ?לעי מישעחכ ?לעכמיימימ ןינע
 דויימיתע ןלכ סלש ןל יעהמ סה לנה דנלנ הומכ י;יע ןמימ הל למזע )0*0 יסנל היהנ א#ן9נ ״ערמינש
 ממ*ענ 0*,ינשכ ןע ינכי ןישל? ?יכהמ״הע לעלכיןיינכ טכמ ״ ?לננ? סלשה היימימ? ןידימ)
 יבנ ןעש " ?ן ליל לע 0י ה?עי;ע ?שלשע ?המישי ' ? 00)מ)^#)סיפלעג הל היה למס על)י ינימ
 זישע החמ׳סיהשי סיישע ןכ היימימכס ונימינ ךידייהימ שלש סלמכ השעי סמש ♦שילש? לדיש? היכ
 ש •סלמינ?נסיהילני ^לשעונ י3כ£ימןכיסישיסןלע "רנעשל?שעמי?00עלשנימזשעיענ ללעמלב
 טכ הל ?ל לנע הלי ?ביקכ לע ןקיע סליעל ייכ♦ וילש ירשע ימ ?שע יה ?ב;נ ןיסל ?שע יה דימעל הסע ימ
 ימשילנ ^?ע ?רשע מחהי לעמ ןינ סש ןיב ?בימ? י;יע וחיריש ?שלסכ ול יג הרידכ ?)לי !ה דלע השעיש לע

 <׳׳ןכי



 0)ןמנןו)נסו׳צלולי ^|,י$ב *•ינמי' * ס/יסוהלע מ#ימש '£פירמ>סלן0י ה״מג ו0נ4>מגןמ .
 2?'**9 ,׳'!,^ *ל7 ?,3^ ***3"י ת/י0)0 8לפ/ "סייליע )יל♦ סימעמ (,?*לעמ/0?/ע ס/פיסה

 ״ יי יירי ?גרסההו :ייפי?) פייוגמסמ0א*ןמ %(9> ןפי
 ?ןומ ע 11 ל8ליו ןמס לוגל סחיספללס/ ״ א/ל)סיאלפהו ,ד^לד א)ר רזל ״,מיאוימה גויס /לממ למ>י גיסישא
 *ל,י^א0?,00ן״׳א.יו)א?.,.נ?לל;א)/אפומ0י;א0 ~ אי*י הח ^1^11.!^

 ^יי!1מ^^ש,מ*\*!^? ״•? י6ןזג ;עיצספג&מסעכפ? ?גמ ואג יפ? •ולמג סרגיי
 ^ מד%ל"'"׳ .*י*"* ?ןנמ דאמ^)א״׳א)יי^י?>/לע0 י*1

 <ייאכלנ)ד8?*ן*פג)0)ןאגהממ)״אא)?מי000יגילא סמשסלסמסיחיפאה ההפלפס/אפ וי1לע ״**
 ן8נ ז,נע/ ןאס ?ל •ולאג 0/נסו ׳$* ימסחמ# סחי #מ ת?ל 0* ונפ*/ ןאס *יס צולמפ סממו "׳א/ימ סע?
 /*גייסנמ1*0 *גגמד/ישללעח׳*ח ס/גסו-׳אולו י^לללאללפשין׳ילק/אל0000 יאסמ? סולאנממ/״ל^
 /וזמואפ דימעסגאל לנע סלאיישסס/0/נסמ׳'אי!ו יהכי ךדגל^* ?סאיצ ללגל *סנפ /אפןעעכ רוסנ ?ןגס)"'אידי"*׳ייכילעכה
 וימ ר3ע.וגאלע0/נ0ן־׳׳אול> י״לפדקה)*ה>00?/ןמי) י׳למיאלשגדכיגנ רמוןאפ ןעע? ז/רלי לע סממו "׳א״^>י?ג׳'י״״ל

 ירגג)))ה/גסי "מ/לי ?*ג?ן8וגג10ד?י1!ו|פןנע ו/שסס/ .דו/לא? לע.*זמ0')״׳אול)?סיג יראס ןיגלל ל0*א> ?אצס *>ישוזלמג*<יי
 1""י"**"' זייי י״י ־^ןןאפ^ומל^לאפןמב ^ 0/30) ־•1**/ ?1? סעל גומל ?יפס 00 ןאפ ס/פ*?

 יא9!^ וו#וול*יא •וי 3ע 0ממ>״׳א/רופילשנסל ישילשה /אצ הלסמ ל/סס?
 ׳י ימפמעפס/לאנסמס)׳אולו $0 דגל לכל ןילע רגעי סל/ !אפ הל00ן/פלג לע/0.י ערשו/אג לע
 (יאפ 0/ןאג*ממו "׳א/לי-היכלמא?/ 500 .ריסא גפ ןפ 00/ י^יו0ע0)סיגיסל גממיס עואג/ ןאצ ןי/? 0>ןאג 0/0מוסטיע(,ג6;'־יל
 יעיפ יצ 0/ןאג ס/גהי״׳א/זי 0*0? ?•יזע• סלי ימ לעה יאכ ?ממלפהוססל !אפ ?ייסל? סולאג ס/פס/ ״׳א/ל/סויאןאל^,/^•1
 דילסגיפ ס/פס $$ ^ןא "׳אןלג *ןגא לגמ למס ?00 ?א ,סזיסזוא 00 ?סא ביסיסי/ ןאס ימל? >!סילאג ס/סמו״׳א/ל/ ש*רל לנל
 ן^ןלשאואצ יסילעמלעסוי/ספהסיאפה י׳י׳יגל ?עינ וא?/ ןאצ לע סילאג 0/נמי״׳א)ל> סכיעפמלי^אאוגעע
 !אב לעג חלג ,ויאפ?0ל0מג זזןגמ/י־אויי לונלא דמלא /׳אולו ?אסלאל 0*00? >מצ ןא צילאנסמסי־־׳אויי ליפי ^8/י,לנלע

 הללססיוס ?י?מו״א/ל) יגיא־לסמזפלמג סמ/ס יינעכ/ (יה 000)0 01301 ״׳אןיו ןסז? סגסל יאג ל ס/לאג 0/00/
 ־די/לא? 3/00 סגסוס ?ילסי ׳למדי סאמ ;וגיואאס ללוז 1 ״״0/ ־׳א/ל/ למסל לעא ?ג/יל לעא לעיי יאכ ןייז ?ל
 י יאמ סיפילע^פןגלמסס/^/ממפממסססןיי/אפ (עאלסילאס 0מ0)י׳לימ/ןג0לפל גפלל ןאפ יולא פ/לאג
 יאפיימיאס^ס /אג מ ?אע ?לי גיאעצו״סעליס סליס י*" לסא ימל צי;אג סמסי־־לאלו ןהיי/ימסןגעיסל /אס
 ג -י60א/אצ ןייז סלל ?ס1^סל?סגמ0אי?למ1״גסל) '(4"*•י סלססלעסיגמי״׳אמ/ ?לא ןיסל לע סיפממ/לכי/
 "׳איי)/גאא•סאאממןןממה0ד?י״׳^י:יממ הגאס י" "י9י"סילמנמסיוסס/סס/״׳מולי סציסמס ימיאלואנ
 *ימסו ׳4)/לן לגלגש >אצ ך/אפ ע/אפ יאס //? גע זמס/ 5ייאיילי ?י/סל ןאצ העמג׳ צ/ןאג 0/80/ ״׳איל/ סמס סנל

 ׳לייי)?להגאלצס לפס׳ יילסס ךילא סיגל?? >מגן§ *ןאג ־ייי׳^!(א&יי ללמל יפס/אצ ?עיל♦? ל סילאצ סמצ/ "׳א/לי
 לעיןפעי (לאשי ימפ♦ יאפ דליעה לע# סיגס ך)י תוא "?יש ,*'4יאיי יהסל/ס/פ /אס?0יין? י?צ/;אג ס/נסי״׳איל/
 ׳ןהבוןמסי סיוצההאגיו יאפסיהסי׳ןציזפל* 8יא״ססואס ימללסמיסכסלססנ ס/גי !ן תוא י^ייי
 מיאיי׳ליע/אכ ס/אפ? סלסססאססי״לעלי ו׳יימעי יאמ "1י״א* ליל י/ילה //ל/״׳א/ל/ 0ןי/ ןיפ זיסה תסי
 ל ש/יילליאכ ?גיסהעזאספסצסימ ןין0/״'אןל/ מי;ו0י ל)0 0/00)״סיסלס לעגס/י״׳)יועס גטצאה;לסכ /ייסזס
 "ליייי ?גשעסי ?גהגמי ןיסמ ןאמ?? הצ׳ס/ללסלצ יגי? 'גב^ (0/0 #/פ׳ ל/ספ י/גג ואס ןילסהל/ ?ג ן/פמל 0/0*0?
 06?3>" ללס/ "׳אול/ ׳ציןעה ילסייפס? ימס 0/04 0/80/ ?סע/ גסא/ /אצ ןי/ז סלפ סססשי ס/סס/״לי/לי י/סע♦ י/אפי
 ד״?0> "׳אייי יע1?> ילע♦ ייסי יעאשטגל יאגצגסייל סל ?יןע>ן/0לפ/00ל)א0צעפיןא0 0/00/׳י ׳אילו ןלגע עסי
 סייס(״0(יגצמס״ססינלאיאג צינילע0יג/?ל סימ?סע למגיס?//סז׳/יסז/מסיגרען/פלגיססזןמנ0/00/״׳מיי/
 יסכ מליצס? ן/גגי סילעמ? סיאפה ן/קנלילס/ "׳מיי/ ןייה ",מיל/ וסיכמ/ סהב )׳סיס סלכ ימס האמ פן;אנ0>ג0/ "לימו
 " יפסכל ינפל יללפמ? סכפל יהיסגאה לי דסממ ימי;מ ׳ימוי/ 010/01)סכש ?ססועי סל /אס ימ/ס/ל;0ו;אכ ?•?מ/
 יל "׳אולן יאגי יגישוזל ןכסל ילכס עצגג ין;0 יפסס ׳גסש 0) ״׳איל/יסלנ?/ עייוהיןג והינג/ ומצ לע 0/;אג סונאי



 "׳מי9י ימשל?עהי יעלר*ע?י ימכ גילעגגה לע י״פעי "'מיי> הבי'^ •לע עיפיע עונמי ״׳>01)/וכנ ♦דלעג ימכ לעגגהלע חוכמ)

 ״ ׳מ>לי עישגלעפשוגישמלגגהיפיעלנעפמ עעמעי השע ימרש*>,9?>>93#*רג^^ץ73%י
 ,יממש ימכ טלמה הדיע עיגמל **לממ "יג ל פי?מפ עיפמי לגלגמההפזג ןלשלגגפה געהדמו •40רן 01ל4?מ
 .דמעעיגה/יעמ ימפ יעפ>ןמפדעממ״פימפ יניל •גליגיה דבלגכב ל¥>ולןי?^ו:./^ןמנרעע>י,\^**<ויגיןז)לעיינגיע
 ״׳0)1)*יולגגי סשיעימגעי סיג יז פי;מפ יעי ע/גיפע ימפ ועיגמ ־מ,ילפ ל^ס^ונ?^^ ?י?^ ׳׳>מל>ע*צגי דיישימנ
 * ינגפ ,דיגה)ילגמ ;היגה ימפ עימשה עלהעפעהיע ינ /ווא שילש הגגדילילייימפלימלע? טגלע ימפלאג מ גי;מפ

 גיעשגמנניע למש רגפנ ןעיגנלגינשג לעמ *יגב על ענענגהגיעי ?גישמה ידלעיגהריל דימעההי׳חיי
 >י ילפ הדש יגל /טעה ?1מ יג גימ !׳ג)דיגנ מ דייפיעלייפפ י ןימ ןממ ?ימזי/>>)?;ןיייעדי^גי לפלפ יופינ גורגיג

 גנע♦ עג שישי;נ ןרע? ערועפי ימ גיגשפרהשג טעמ גח) •י־"" ""י מ;ג״ימ ?שעמ ןגעמ ומכ
 ?יעי "׳מורי *גישמ יפ דמג ןימשנ רעעהי ימעלפ ימיל יגל , ז^ילוי ?ויגעעייןע יגשילי שיימ ימפ ןרוג׳ הללעגהיגי
 ־סנעחליל רדןפעעמשפ ?גגליעמשימנ ?עדיהד״פיןמנ "ץימ סדעשהדהענ סיגפעהלעגיהגעעיענענמועיגועהי
 יג ימג לעגי;מכ היהעי "'מיי> עעטעל ?וה לנלפ יהיי לדלנ "יעעגע;ה^מ^וליעמ8עיפ?'?גיעמשע ימכ ע/מענ ןדועי
 ילעשיי רגפי שגגפ עיה גדה ׳פ הפ פפי •גמ ישע המ?פןי גמ ל'^ל>ל>|ימי^ שי פעילימשהימישה יעשענ למש !׳*ו עדי
 י&גג ;גלעי ומפ דיפעלי ןמיל הדעו "לממ גיגשפ טימנ ****0*$■ ןיהעשויהי ימפ הצלמהמ גיןמנ הדעו "׳מיל>

 /יייפ(יגע?ה1מו יפ דפר/ייעמ ינדנלע ?גלע הג ?גייפ י״מץנועצועמיפזממי ימגהג׳שמה ל/י גי;מנ ?דעי״׳מייי
 ימכ /יי ינ ןגג ימכ .דעהג הלמ יפי " רשע ידעמ יממ המ ^1"^(,גייימר געשהי למ עלן/לעעהד גיגעע *עלילה הגפמי
 דו1על עיפעי ׳י יג )גג ילימיה העגמ לש ומכ יגגעי ׳ל הגג "ליימןלגעג?ל הנילידיגילילנ/ן׳מעדיג
 יז״ימ עיג;מג)העגנ לעגי יייפ יג?? לע עייפ יגמי ומכ י , י*גי״?י ימעטממ הפיעה עלעענ ןהימ
 ימל ישגגפיפ פעשגגפשהה שדגעהפלהעילפפפ1ועעלי * *;^ ?,?עי -י׳מימירמג הנש הגהי ערמ ינמ הדעו

 ?גישעדנ הרי?• יגנהגעמלמעהעימפעגהיג היפעי״יהיגדע "מזדי ?רימפגגשעגששעפעעטעפ עשיכ ;ידמ לדוי
 י/י יגייענפרטיגמפפ^עפימלפיטנפשפענשעלעעפ * !עשלשנשעלןמלגי)/מגנירי7;׳ישלפ
 דילינ יל הלגג אל ט גדל עשיכ יגמרמ רדע ן׳ננ יעממ הדשי״ליילי שישרע שלשמג הללהגדעפעשלשפ יע
 ־דיי/ישעה ימפ!יעמלגי?מפ?יהעי״׳מידי?לעגפ"ישינ'ש 3ל'*,יי'*'נ^ץ3 המע סטלליפימפיפמי
 >ב ש/יג• שעג עילי יגיפגגנ יכמגי לגש• ימל סימכ השמעכ " * אי?* עג ?ן י#נ ילילה ,רדעכ ?ד׳ש ישגעי •הרמנ
 ,*יג עעע גיןמפ הדעי "׳מירי ליעג לעפג /*י השע רשע גוע 1 ־יעגהיעיהדעי״ מיליטיעמשגעמע שיעג *ילילה דענ
 ׳גליפשע ןהפנלפע (יגעה תייע יגל שלע ;שמלנו השמעעגפ הגגשצ׳ודגגפ לועעה>* יולגרעליימה ןיד
 •לעפ עילימ ל סהיגמ לע ערמו ימנ ?עיגשל עטעי״לממ 2^?^^
 ,"יהי׳ מיימ־גמויאנואג 1״}}״*;^ נד־״ *״ *״*:*י״ייייי ^יג-י ל״
 יג׳־זי״־״כ" ׳*5198״,!מ ״׳51 ן״ענ ^ל;לע ׳׳*יי'׳״י
 *יימי"" ?יז "ןיי ״״-<***,׳ג״•״!* ״* ^^״*י״ייי״׳י״־י״״י״י יי•
 "ינ י"״;>־״׳•*,׳,,.״,,־,,״ד י)״>־ ״נ״־),נ :״״*"י״ •'״.*״•* ד־י״י״ז״י ל״״
 מי {״תוא ־1ימ״״*נ־״״לע״,.ן!" ״"'״511״״׳5״5•''״ 1'י׳י״יי "4י״
 ״״״ י״.״,.״ .1. 1 *** 5)**״.,יוגמז.>גיני.יוי*** ״*׳״,
 )׳יז>)8*נ#יצנגג"ג""'"' " מ^יי9ע־,^״מ ־ל״י<.וי(,""נ!*,11נ(3וןגו^וא־• *1״)*ו״נ״ו
 י,^,,,", ', 1"*-יי ־ג״יי *׳ןוליינעג 0*9 ז*1ו9ען,נ״ן,נ לייא״ 8יג מ1נ *,*!:,י *למס ;ד.י>
 ״.נ־י *ל״ ״״,,.״״ **.,,,״ ,״,״״״ ,״ ״זי״?ג׳ .״ ״ >וץ״ ן״,,מ ״ג., יי^י ״״' >'"״'״ ״1״י ־,״י״ ־־״׳י ניל״״נל״־ :*?^*•״׳־*״
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 לגוע: לעתינמי־׳ ׳#ולי ן׳ינלמ ינ לי?/ ןדתינ*(ימ/?י (יג>שי ימכ
 /"ינמשמ (,,ןגדמ לע ומכ דימעל לנןכמלמנ תונמו ךעחיי *ילכ
 )?עני )!טכניקי ומכ דימעל לעטהןיקנ תינמי "לעיי ("?מחממ
 יננרנמ ןלנניני ׳עדנני יהנממייתיוהכונע*(ישיתנ ילכימ׳
 ןי *ןנתנ וטנ אילמ ןןקג מגקימ הגנמ)"ללמי ימלי ימי לאשכ
 דגנב ימנעממתנ :ןניקילי שיהלל(ייאאאשת׳(ת׳יל ימילומ
 .י ׳גלנת לצנכ ד)׳? לע תינמי "ללמי שיכנ ?לעגנ ויןי שייכא
 :׳אולו יכחלשל ללמל יכמחכל יככיהל? יכל;שי יכימשייכממל
 "ליןיע היגועב ימי ?ימינ׳ מית קי?מנ הנימ? לימנ תינמי
 :לגכ? שממתמ (יגל יגממ תל ♦נ /״ 'יקח (:י ?שימ .יייגימ
 ■יכחלשמ ימיל ?די הכקמימסילכרנ ימכ ילל קע תינמי "ליייי
 ל;? ישילשל לעימ לע חינת יה ת)א "'מייי ?כתר;מ.ינ ליהי
 יינש? ?לש? דימש? ניי?ל ליד;? ימכ ולדינפמי

 ׳לעממ וענ ללכח׳דתמ לאה/ו ינומכ לנןגהלע ליימו "ליייי
 ?יהמו "׳*אל/ למולמ הנינמ למיית ?יתע ללוחש החלש׳ליי
 דיגימחמל רעשל יננלמ גחי דמד ימכ ךריש תלל מכקימ
 גרוינ לגךל?'שע לע ינע :לויכ לכישיתל ללמכ תינמ התו
 ללמ לע תינמי "׳מודי לקי/ול תני סיכב לנכ דיד תביי ולכי
 -לןייינגמיחענלוכי ?יכממלע ?ינחו ליעי לעשכ ימכ

 איפמי "'מיד> ?נ ?תמשל ינ ::גדלו לעעודמל ?עי :׳לכי
 יעגנ ?חלש יל הנקת ימלנא לעמש ול לרכו ימכ יינדל לע
 ■ליכי מיג?ג (יישללע תינמי ")עד/ לתינכה ?:דעיכ)קכי
 תינמ/״׳מיל/ ינתנלנמתי קינכנ הנלל/ (?ל קיפת מלהנ ימכ

 /ית/ייל למעישי ומנ ימל לנ;כ לש יל ?קלמו ?נ;נה ימ לע
 ילמ♦ שלילע לנ״ןעמי ימכ ׳גתקנל דיחיל לעי ")עד/ למניע
 ללככ ומנ (עע?מ/ת שע הילאו "׳מ>י/ קתנמ/ נל;מ/ לשיחי
 ינומה לחייזל ליהאי״׳מולי לולה שיתל ♦מ ימע לכל תכ
 תנשוילימנאכמל לשתל׳כמת יילה׳נ;ע♦ תינ יימתה לישי

 '?יכל יכממ שתה עיו שכל תל שיןמג היהמ/״׳מידי שיככנ
 ׳כיקלנ שיל ימנ יכל שיןמכ ?יהמו " ׳מיד> ינ ימיוע (ייא שתל
 יממאל;ינזל״לדכל ?ילמי״׳מודי לישי שע נינייל ?ליע
 ינישמ למת לתייל שיכשמל שינשמל ימילכג ?לככ? ימכ

 יבעל יולל יעכהומנ העידיל ליהמ)*־־ לדומ ימכל ל;כל
 ינישלל ללא? ימייללימכ לשת קיןמפ ?ילמ/־1׳*ןילי יינעל
 "׳מיל׳י למחלמנ ימת תוקלל? )•!*ןש שיד;?? מויינכ שישכ
 מינ דק/מ שמל דע /מכ ןר/מ אלל קנימל שתינ לילמו
 ׳י ־וד?ש ימכ ינ 0ו;מב׳?י?מי "^/ד/ ינממל ושלחיי /״
 יימינ לילמי״^/דיחיתינא/כשלמ /ל?שמ דע !ימשו

 ןקלנ* •יל״׳מ/די מיכ/קת ומכ מ/למכ שתלנ לכל/מליימ
 ומתיני לכנמ לןו^(׳הי שומישמ הלי שימעכשמיימיתל

 יתק׳״לחדל יכמ יתינמלכלי לדמ;ליינ (שימש לדל
 "ת/ימיתניתשילענכ/תאימשנ שליעלשישרשק מוימיתל .
 ■סישרש?/ ןלימיתממיאיימיתהדןיע מראינ רנכ
 ־סמיליש ללד יכלתיני שינורשמל/ (למ
 תויקיתל לילח ליל יתפל למע יכל יתשכו " סיננ לממ לע
 ליתנימי שד?ה (ישל מיתמימז מינימל ?רימלרדי ?ונ ?1

 ?י אי? ךיינ תול)" ?ימידיקי ילןיע סל שטנ למנ לעי
 איני)טינל חמגיי וכיכיע ייתיי טייישת (יכיכי/ ינלזעי
 הענ יכידי שע/ ענישלמענ יגט שע .ייליי יכל ש&ככ

 ׳י יכיגלמ טישת ימחי ןפ(כקתדנידנעמ

 'ליזב הז תויתזאה <ןןילח רעש
 נויעמויינמ שיתשישיישע ןכמיימיחל ילאש (׳*יי עד
 קמידמיע (ינעל/ (ישתרנ ל:נ כו (ינלחממ (ישלה לכיל
 לכי&שמ זווימיא (לש ינל לדוי מיימיתג לילי ןילחמ

 ךרותינ תט הזימוימות לתשנ מ*;?י הכראהל)
 (שכשילי ינהמת ומנ ♦? אהה ןלחמי , ן^א תוא
 *לגד> סינשתקי רפחמל ןינעה

 4צ׳ודכו ימג יי מחת ןלחממי "ימזי)ליגת ו*כנל (תו:יי
 ׳י ■דיי אחמןלחמאי״׳מידי לינסיןמ שילשל א)אנ

 כ*ד 60 ש;ינש ומכ (יעל ילילע שיל?? ?ילעמ יאיי
 ׳ (יאפ"שא;)ימכ ןלא לכימכ לילי שימעני שד של

 גאד סיאינמ שאל דחאי רישע דחא ליית-ל מומאל
 )?תמי !ןלכ ל/גכה למילהמית "יחמ ןלחממי׳ •י׳מיד/
 ^שיכימימחת למק (יע ילבמ יקקימי /ר?יע שימ ימכ
 ,■ייע ייל♦ לעמ /ילוקא ןקנק♦/ ומכ זמ/למב מרחת
 ׳—סעמננל קמיי ומכ קמי/ ית קכמי/ קאמיי עכל
 •לעפה דמל אחמ ןלת:תלמא ימ/♦ תלנ (נ/ "/מ/ימ
 כמידי י^ג .תמי לליי ומנ ללממ ללןיעי



 ו^דמ>^י^ממ>^1
 >י^\ץן וכ^־ןי^ימנ ופרהיפפ ןמכ פייעמחמה

 .ןכיכי)ומצ^^י^ע^ג6צ^צ^/ן'5הלןא קלי?־׳^פילמ^^ס\ומצ^ליצדןוויוו
 /־^ מי!לו ןגלט*ג זי>צו 1ל*יצי1י\#ה וריטצ״יו ף^י^ו^פע |||\ן<מ^צזייחציז ׳,*דמ י^י

 *1)ינחו^ ׳׳^י^קצקג/י>1יפ\)גפולל^ןימצ• '£)
 *זילץע>*גנ1מגגצלאצהצצ^4ןן$צהן*ל יו^* ^יג^^חגלויצפיפעצ^/^ל

 כי1ל5ע^מגה1<^ו|יולל -^רו^
 1גפ©ך^טיןמ^^ן>יב2צד1 נגזי^ל^ל1ז^ד^^ךפ^ךס^ע9ב^

 ףכ/זואי ךלל^4>ןי#לקר;ל )^ן^^^ףיכתנ^ סצג־ה* 'מידףל'ה
 1 צ ;><צ צימפה>י\הןל נגגרהצי.לןי$צ.היצ פלדגמו ^ילכ^ו ך#מל ומכ^>6יק ד^חי^

 *לפהמ^־־ימ^^
 זצ צ1ןלמגה)צמי,י<£)לןי* הצ6)ןי>צ יילסר^זויינק ? ל ןמצגינעע^זגיינ^פבאוצני^/תא.

 מג->%ד ר>גץ^מךגימי לעפכרפהד^פ1עצ> $$>1ו
 ךלצגגנל5^יי^פףפטו|9>צב^יפגיזי>צנ^ (1^ן*פלחפפריולרלדלל ןמכפילצוןימצ

 , /י#׳ ^^זיוז>^ןי1 ^ימ^1*ו?פלצ^*י>צי^1
 יי^ו^ו^גממוצטמזגמיצסו^צ^צגול^ ^גיי^גדו^• הדיצלוכ^ק^צו<יל6יו
 י3כ י״יל 0)ק^צ ^)צגיו^ו-־צרןדלסע^צכיצ^ םצ>>!ו די^חליל!רפצללמלןמבףי^מצ
 ;'יוא ׳,מיימ יאלפמ^מצעי^^על!הל ^ידצעלמריצ־־^^לד^יעלצןממאיצימ
 ^־;לך>מלע)אצזממ^ממ0^^ ן*ג ךלו^ללכ^׳וילדו־עיפןאפ^מעיפוה

 !י^הצייה^)צפפינ>פ'ל)צה01^)04יטתיח})|ק ^לי^^>נ>ציןי>צ4ליטץו^צףיאו4^מ1>צוי
 '"*(י ךינוץלפעייג"י!ולא0*יה^רהלון!הז* זוי^לה>)לצ^צא)צלל^^י^מ^)הפ
 |י|^ ימצ ד*5ל ןימצ^)צמ^ול)4שלצ^פל> י&ץה^ילפמולו לדהי ליה לצל ו^מכל

 צ^/>צג4יל>4)(ימ4עצןעמצימפנודיצפצ4){ימ י^יהךצ^כהגרוהבוהדר^ךלקלמלה
 ינ>^לג!^צהומציל6וןלמצל)צער1מורןצימ ו-יצצו ־^!צצ׳כמלב^פכלצואזפירחצךפיצל
 לי^עצצ^פצהציצהצו^מצהוצצי^דל׳ללמה ^עיצומצצי^שצ^לפ^צ^ימכ^ת^מפ
 "זי^צל יל צ\ןי>5פהצכצ)לי*עמ4^מל!ג*עמ ש/מי&צזציוה ןמהיברעו־וגפמלרוצצופצ

 ^לנ^)ב^^>>2גח,י>צפ ׳'פל';יטו*^3> ושיקפו)קמנא)פלו ־צימלואל
 ׳ו^מ רצרציגיצוהמצןמכ ד.ל0ןקצצלוכי ךג1ק ז\ל>ר^^

 גיו^' ^ודו^נהק6וןמללוץלילפ;חזהומלג ^־>ץל ומצלצון!צהלעהיצומלרלצוןלמגאוצלי
 ^ויי ושייז0וי?מופצעומצנויה^מצהצצ)ן>יע גוואי ־עיור^פןמצי^היימאילו לכצן&מ

 ףלולצ^לרפמומציצפ^מפאמצו ןפ ג־יוא. )גצ )1 לפ1ג* העע יפ ומכ יל 0^מצטמפל ן•
 " מץ1וופח.לי4^מ לפצחי>ל0ולמגץ^1ו יה^יפ ^מ יצויצו לניר^ל לגצ0ו?מצציו>!

 מןןלצציןצ^^פהיומצ^סוןמצהמגי^גיגחןא /ימ9ל\מצךלל^למצאולי ^אז׳ג־יז^ "^י
 ךוולללמבונווהףטי ו־ב״לל?פהי^מ^פה*4ולמ ם^מ ץללצל ןמצפד^וקמצ ןסצמוךקמהצוןיג
 הוןימצא^ <ייןל)דוא •>לה!מצמללצגפע ^ג"םלןמפולופהר1פן>צלמ^מצהמצי[9ייי



 ללמצלמד זי^^ועיעב^דןי^ד . פןע8י ו*"!^*^*•*צ* ול*י) וג־גכ *נ
 \^ו^וך^^חהימךי^נחי^י?ז1כד ף׳לחצי ^ונגצ)לע*מה^^
 ^יו64> ז^במל^^^יעב^ו11^ זלפלעדו 4 ^**טס0#^#ף£

 ***העשיו״ג^ד^^ע^פציז

 *מ ץ^צפצ^לצו וילזיפלל ךיךל,לל#

 ע>י)ט^4י;גלו>פצף^6ן^^ןי^^
 ש^*ו ופצג,דמצלזולנ>לרש# יטמנלנעולא ^^!^)^^^))צל^מ^ל^ןייע
 ןייממפ יגיודיעלךע'נגצלש)כיו4^|רירל^ )*גציל*ן4ךללילגןעלכןנ>צ>**1$>>לולג
 ינל *ל ך^^׳־^ג״לצלמדמ^וצי^ ללמו^להלל^ען>ל)לרו^)לי^ו^*י

 ׳שללפ>צל^צ1ללל)נלד׳׳שלמ ןימלל ילעצ ילצער#מ*צלללוצ*לצלאלצ
 ספוריגחתזגערזוקגתעייירע^ /ומ־וו^ב רח^רעע *׳^תי"
 4^גג/יצעןל^ן^ג״זזילשוגפד^דנל ]•■*#מעד!יצ)אפי\^מצ^לפפנצ>ליזאשי

 *י*מי לעצלאוא־המלפ )אגג#*עףלפצ״יש יצ^־י&פציש רשפאש \יצוא*ץר^2>(לפגנ
 ^מ^^מל^כ^רג׳לעעעיל^משץצ) •׳היזגור יל לגחיו צג״ציוא >ילזצקצנצמץיצ5גי

 ל>0צצעילשיצב<ןילגלוצישרשל,ל)>)י*י^ צ)א :1ל)גמ>דונךילנליל^יכי1)ג!מ^ןוכ1^^
 *יי** (גילגלגימלמ׳־זיועער^ לצצן׳לא ו*וצ ץ*׳ניוא•ללצמלל$0יעלעפ**$ון *
 גימלע )!ל)!ינגצרן<>9״מ)בימנעלי׳^ול)ציולע ד^ץוףע^^וי1ו/1ן^ ־,צזיי^צצאו^צז^כ

 ^)^)לעיפיו^ללנג״^לגיןילמומפג״ומצ £י*
 ד>יש)ד*פט^לטדגמוטלפיפלפו׳ימ^ ^ ׳'פיימצפיפוצלמג־ו)* 'ר&כימיפעא^
 לןייעצילעצצלצוילצלצעלמפצזי^כי^ל) גיוא 'לכצפךלמ*יגימא^לגל)צ\ןןםצףפ

 ^מלפמ לאשזמ״חמצ)* מלמ^צלעלצמיגיל צמ< ־׳ע>צ>ל 6>)ל םמ^וא׳^י׳למצי
 ןצ שישמ*איץצו#מ1שמצ)חפאוילשלצ) נ^הצאלאלךוצ&מוא *׳ומכצ)צוגלטןלל1(1צ
 עפצ ועני£אצןא ופולצוא גצ&לצצפלגטצמא ׳'זיעעלציל ל^׳לצעולמ ץעצ־ווא ־יצילמל

 ("*ילפ חג ע־>צו־צתכגליגצ.תמג*צ* חףומצצ ץש״תוא ׳יולאוימו *ול)צולא1 שיל^זא
 י״^מציגגמצ^וא^ע אילףצלמלעלחגן ׳לצד/וי עיגיו^ ףלמממממיצשלצלע וליחד

 לאךלצעזל1ץלצילוג))צצ *הצאלאצמ* מל>צש>ו מילעכגלצמצלאלצ 4 *לציציחגידינ
 .>ללגצולל*צו (לע£צוללמדמצצל)*מ#ל ו$מצימשדצגמלא!לפ^יגצגיצו^יי^פפיפ
 יןלפגצלע צילעפליצוי&מל וןלליל ד!3!כז םי^ל ^פנ1 וגכצנגצר* ו*נל4עציגשב*יגש
 ןפימיו^עצר^)צזזבלו^מצמילפ8)לעפ ^לוילעלמנדתלעיע ללעל^׳יציציפגיפד
 ^ל^גצ%עצזי'^ורחו<ימל\עצלן^ע צ־יוא.ץעעלל ־־ן^לקללילען?ציץזצצמ\לל1
 ל׳לולמצ ^יעלוןיצצ מילר)\ע$ט<3וקפצ<ןו*ל ל^חללי זייצילממל ללצלףו&ג לי&פלצעפ יה
 £יי ^ל!י י|יצ יען| לפ^לו־לעעלע^^צ ,ןעלי ל^ליי !<ליו ומצ לחז1 (1גג>ל\ ל^חימי^צל

 עצל ןעעמפזלעפליפ^^ללצזא ^לןגו ו^מ״ו לי\!ןללממ*1ע>)לג>ל^ללצלי^צל>



 <££3352 ^״^3י^־
 ״״*׳ י3]י8<** ח!צ>ט 4***ירג.״יצ—^ ...1 1* *0",911ייל*וי0ףג1

 י׳ןאט^מ6ד^״>צ)^^41־אז ^"^יי״גאףיי״לכ״זיףדל!,^

 י^^עללגג^^מ׳ו^ 'י"

 ""'"4זאיצל״ו־יוו!"^^^^^ ^י1_! ,^,*^"י^^יצ״י

 ^טלע^ט>יי^יג׳ערן,למי^ד,ו״נ\",•!!," 11״.״,!לי*"׳'3"'וי״ג׳ח**!צט

 %ע ן^ין^**ן1.<ל1׳1" ^ /'^*♦י *יצילמו יצצויללועט לנגגזיכד



 דועפ־יעחמד׳^ ר^זזתיצללי׳לל יל׳פ# ומכ
 רל-^ר 5יול*ך^פו ^עיר^הע׳ג>ו^<<^לעפ

 ^י^פגו^^ךפ1י\יפ1;^ *לפיו !יק>צח

 ולספ סגלפ ללעפלע איביו ׳־0יץל יידן*יע
 ןס&ד־׳זו^ל זיטמשל>צצזו|ע^ע^פד׳>^יו<
 וגצפ ^גכפ^ע *לפיו ־׳^לע^^כלגה^ע^ע
 >ליליןי?׳יבעצ ופצ>^יע^*יציל >לממצצ
 ^5יו :ציללצע צוגלללעי^עפ^ע $ייי ^ייצ
 ןימלעפיצליפיי^פעלגילזיצד וגצכג^ע^ע
 ^!פייצפי׳)פ)^25 ז^צי^לעפ^ע $צדריפ;מןנע^ע
 1נ> ללפיו ׳המלעדי^ו^ויגיפימהגהל׳^עפילע

 ^לפ^על^ע ץספיו ׳ויוי^^ומפנזוו^עפ

 ו>צפ ו643לפ^רןגלפ^ע ^יפיו׳ •יןיקו^י ^לח״פל#
 ףצפקוז&ו ןמפ^ע^ע^ וליפיו ־^ןיפ,ניגגזיפ.ו
 ׳ץנ^ע ן*ל]ירי ויפפ^ע*געפ^ע *יפיו;מיהדוללפ
 ^יע ^זצגיו׳ זייפטי ויפצ^פ&עפ^ע *יפיו^ .
 (4עכ1ע *ופיו ציטל)לן>עיעיוו* טצב״מנג־&ע^

 ומנט״מפ^עפוכע^מיו־׳זויל^^ףילצ^ומפ
 $>עפלע *לציו *ייל6^^גיפץעיפג
 "זכןעצמ^לללמכ ,ול^גגפ1גע*יציו־ןןו>צנ* ימכ

 %1ג ^פי)'(מג)לצכ^פ^מיציו*ץ}יץי^
 ׳זלפמיצפ ^עפ^ע^ביל׳^ל^ילמ^זיעפ
 גפל*ל עצפ ^*>9),^^
 לעמו!עי^#זצגלצ1ל עצפ^!נ^ו^ע^י\י״ש
 ו>צפ פו^עפ^ע *לפדסלקייףפו־יצגח ומפ^ץפ
 '$יגפחי)הפו *ויצפי^ץ^גע *וצד
 ^עפלעזגיויופ^^יע^שעפל^ופעפן
 י להמ ימיממו י$? ןיפכ י׳^פלע ופיי *#י*ופ ןמפ
 לע מחיזגייליו^למל^י^ע^ע *'־5^ י ,*ג״^|בי^י
 ןודיצו ופפ^לעפ)ולע^יו פעי^חו^גסי?עפ

 )פצפ^לע^פיו ל^)>מיי^לע^גד
4* * ¥ 

 ^ע^ופיו לופטמו ויצבלוטפ^^^זי^
 ומפלסמגילע *יגל *י ^ובךיפעז1פפליע^
 \? ^פיו^טעני)יפכ1כועפפ1גע ז<מיו ^*עי

 ןי/ומ ןיפצלעפילע *לפיו ומ^מצוומצ^ועפי
 *יע *ופיוידמ,** למצי^ילע^וציזףליי

 /"גלויעי ל>פפ\/פי£לנ>*ופיל 6ןוולי ןפפלעיכי

 ינ>*לפף עץלפע^י^ילצבולצפ^פ^ע *יפיו
 ^^!לע^פיו לןפפ^גצו^ע-גמ

 1יע
 וצמ*/)עפגצלע *לפיוצילנצמפצ ולגכעו^לעכפ

 'ורדציפל ןי£^#^ע*יצ'ול^^מלמפ
 ׳׳ז^צ^ןמ^לפפ%ןפלעל<לצ^

 ־'1ר^ילצפלפפ^לקיפו ללכפצ^מנלע *מיו

 ל#כיגלעצו>ע*לפיו^^^
 יעלללפמ ׳שפלפמ ומצ ^?*עיטיי#
 ו>פצ ^ע^צל^פד^יגלצ^צ׳זוופצן^עעפ

 ])עכלצ1ע *לפ>ו־^*כ׳יפ*ומנ מי?פ^ עזפגישזן

 ^לו>^^ציול\י^1^)פל)0פל)^פע
 ^(עעצ)ל1עפ^ע^)גיוץטטעלפכ(ע^פ
 סיצפולמ^עפ^ע^ציו יצל*פכ^יפעזר>4>
 1פן ^)>צש)־})^רפטו<צ1פט)^(צ)נ)^מול

 \ל*ופיו לזצממל^גןךל^^מטןעהי^נמפ
 ,!רפל#עמו$ לפצוומפנלפנלצמ לילןפומצפעפ^

 ע>צ^שכמ>ע ;ו#מ ל£* למכלע^לע^יו
 1ע*ל:ען <גילי\פצמ ומפלזע^ע^י^5^
 וג׳פצ ^ע3ל<לע^ציויעררמומפיגע^

 ו<)צף י^^,לפכי>עפ^>ע^צין0גגןלללל!
 כוממפ*#8ע *>ציו
 זיעפנל(פל<יצו^מפז1ד)צ^ ציל>1ו־>יע>>צענ# ןפצ

 \ע *!פיזנוץל*׳צ* ןפצ^ייצעפ^לע^צילמ**
 *לד*לי ל*כ^וילע*>ציו ךגפוי ומצלעכלי

 ^צלגט)>לע^צי1למצגיופצפ^צילג>מ)צמו

 ^ל ׳לויץהזפוללפפל]יעפפיע^יו יי^ימעי



 מ

*1: 

 ז

 ז*" י וע&רה ?עסה ־״***

 דלפ*י לעל ל^לפלןיךצ שלפ ומכ
 יי^ייגי>ץ>ץ לגלגצ 4לצ ומצלג&צ^גגה

 $0*£*"**^*•. ״'*

 וביל טעךכויצמגו ומצצציפג ןס:

 ע^?י1 ׳
 ןגצפ^עלע^ציו^׳דפו?
 ^ל)לעןפ ומצ1^^$^^חף^שע
 ^ליליעצלע צ1ציו
 |>ג^>נ^

 /31 לייגל|ג>^צעומצןלש!*ן)׳'רעיצצ)5צצ
 ן^למנן§מפצל^ לללללמנ א*לכ
 )^^טי^יממף^ל^עע^על<)צי1
 . / י לעילעי^^ע^צד שי&לצ^צ
 ן^מ^%פלע^)גד׳׳ןולייצ \#צו>ל\עפלע

 ^ןידחש^על)פצ%פ1ען<)צד *דע. ״* ''־"״״:

 *ישארלו **** ךילצ^ע
 י " /<>בילצלצ>מצפצצוצו

 ^ודזן׳;*׳מפדפגרצ לצ$צש ומכ^עפליע
 ו^י ל>כלי ל*רפל> מנפ^לעפינע לסביו

 ^י^פ^עאמדלפלצ^צפנגצייפצ"
 !)))עפלע #)ציוךיבןיצו ועצצ^צוגגג^
 ^?עוע ל<ץ3יו שו&צדצצטע
 ^׳יע *לציו דועגשלל )>גצ\^געכצלע לסציז
 וגפצ יכלנפגו^ע ;יסציללפללצצ גמכ׳ליללעפ

 *ציישללגפאלצרמש ללז ךלללע׳כ)מולו עחגפצצ
 )]םמלעלללכרלצדצ^ףרל ןלרדצתכיי־ה

 \די^}יון^ו^^ט^רוצללדלצל\פ1ע^)^עפ
 ;^יפמעצ שיו ־לפץ^עגייןתצויוינוו^מ^לע

 ץ4ע ן*מצ טלפ ןצל$צעפמפפי>צחלףלל
 ךי1 רצצו&עילצופילץע ץ^יגיצ&נשמש שיל
 ־עילצל^פצסןו^ע^ז^ר^לסידצלנמנו^ד*
 פמללל ן^0שצ>1לןפצ^^ש^צ ^יה ?יח
 שצש*כ*>צצי!מ (*ף1צלצ *****

 י^צל1י'ע^צפע1>ן^
 (גצי-יצצ ץצסוזיעןצ עצלצ)לפגכצ ציווימצו׳ללצ
 וע^פמ *יגלצוכצצל* ומנגיוצגפ^ש^לצגופצגצ
 ־־*^ ויוצפגלללעג דלגצצי ףוו^י1עד.צךגגגמ
 ןצפ״צ ✓ולפ^כלפ ו^צצ^ני)צולל<,ל14ש)38ןלצל^צ

 ויפלא מצצלצפצציצי^^צע)*מ׳צףמ>
 ^ רןיעל*צשעל ^ילצללמיצגאמצילצןג^לןצו

 לצץחצ1>\כ^^^חצ;^צצ^*צ
 זיגיו^צ ו<ץצי לחאפשמ*וןגלג 0פצצ*צ*מצו<^

 ^^׳'טצלצליץע <צצר4צצעפצצלפצמ
 ולמגמש לעפ^שלצ׳^ ךלללע׳ולל 4רצלצלצמ
 פי.י* י^צזצןישצלעלללצעךצץל^עפעל))!
 ^עלחפצומ^ח^ליגצטללימוע^צ^

 צו׳י?גיצי כילינש&צו 'ומגצצשלללצלע לג
 שז>צלצי!ש חי^מל^צפגל׳וגעינלצל-גי

 מנר׳אלןלגצצ^צצציויקצעךי *רעוע ׳>לי
 :(0יצללל־(יןל)גגשייצ׳צררו^י ?.מעלולג*"#

 0ילעיו'צלנ*(ל ךללצדצליעעפי׳פיצולעלמיללעש
 םצל ל^ ש !לילצל <ן יצלי פעפ1 :צלללצ צפשצלצל

 נ^צי^פו^לצגל^ללו&ל^לי^^צילנ"
 ר* זימי^ה^;^)ו
 דלגיצצו ־׳*'ללציוץמדציצציל ללסגיומרשעפש
 יתץעעצוציץצצ^ןיצוצןטציפעפל־׳^דילפל

 "/י*^ רלפצי^פו־׳לצצצו^ך^צצו
 ג;שיגילצל־׳פןגמד ולצל ו^שיליצ^ו״ע^דציז
 *ךלדןכ ,'^יילע וציצוי ל8שצ)״^צמ)יי*{י

 עירומשששללציולמצ *ח^ןר
 ופעצול וצצלצצדיפמ זילמצ^צן?צש 4י



 ןןצט ו&ז קעץי *ל^פו ׳רעזחו*זזפי#
 ׳,^עיגל)^ל0^ימ^ו^^ע׳4*^>ימ6וקה

 ע^לעפ׳יגצעדעפ\!פעדץיכ^ע^)ין!>גגדח
 ף^דממו^מ^שפגי^ה^כ^ו׳׳י^ע
 ךילע עיע *יאמוךגלללצדא לגציוז ףילע החגיו
 *למ ׳>פונפל)פדל>׳**ל יל^יוו^ל^^מו
 יפב 'רעילעייח׳ליכ^דעילצרד׳^^גבדר

 %טצ דפציסלשצ׳עגצמ ולזי :ומעלו כול?*

 זפל ־ע^ינ <י*ייי <צי>*יג .ישן?ותליעפ דיתי .יט
 ךמ ^טןוזזגעעעסצמלע^ילמה
 ^^ו^לד^^יעלע^^לירהטז׳׳צלמ

 רטל ^ועיטלומאל^)מוינסופ $*||ט1<
 ם^ןטיעלימ^טעולינ*}י)^1 !3?ולש1ו
 \צי*צ ףלטיו ןשע דמי^געהגיאאץולמג
 א&ט&מלמעו אשמל ^בך^#פ

 'קלקלחוצןיעיעי^>וכ^ינידלעט<צוןל^ _ . , י .י
 לכיצעפצשמחפ# ןצלגלי>י^ייי^?מ ^כ\ ־^1יו *ז־לייללל<מ*לא^ל
 לכוואא^שלע)^יק<צמא^ןצבייגנ61ןל)צ יי**רי\ד
 לפדל ילמלייטגיצצלוי ^צן־^אזיללגשי5ל
 )4 ח>צלט ייחלו עע יטג ללסולטצח ייחלו

 >פחד טןלומו־ול ך^מח דמליו׳פל*'
 >געפז>גרשמ׳ל^ל^עליכאעויאיוי׳ליחלאל
 $ל,י ולימצ^יטילפללדפויד׳עוזמל טיגט

 ופלד •ץציטע ף*ויצי*דיצלרפ׳פןיעי יפלד
 ם%כ ךייצ*לפו'מ^}ופילידפהיט*עגנז1שלט

 יחח1 על ^לו־־יטעע^ציגל ימעפו :מלי יבטצ
 לגופו׳^ו^וגןוגךיאי^^יהישגאוילגגצי

 • סטע זיפווכצל!0>שע0ימגחצו.מטחנ סל
 לשל סגמווגלעגיעפועצגלאל <עלכוךנל<יג
 עלליואללציייעילנוו^אלז׳ולי׳צעיפגיל אנ״&ג

 ןמ ןעין ,׳לי׳צטןחלגזפץלורשמציללד
 !קרי ן^מיפיצ ומג ךמנילףפעט יפ ןפפעזי

 רןיצ&צ^שדיי פ!* סוי ליולו ןצו ׳שודסוי 4צ'פ1י
 ׳>פפ)>פפלפפגדצסל<לויפמצשלפויפלןנפפ

 / פילןפ^יש^ר״אשמווציילגשגפכטפשע^)
 רעטילשיל ^׳לאופא^1גמללןיאפימלן^ו>י♦
 ^ליזיילפצלגזמפודלצאץילמצןילאל>לפע

 לפיאןפטפךל^ליז^^,פווף^פצףלוייאי
 ףיי.י *לע ^לוסויחלצ^)ופךלנסלפהלעיאו
 )לצכוזס^גצבו^ימועה ,]דורמה א#.
 *זטגנע אפו&לשטי $ ירכב ^גמ

 ל;צע עצי$מל* *גצללגיויילפאןלל)£מל!ולשילפ
 לכי*ו ־,*יפלע פיגגמלע ייפן)צ1גיו*ש עיי״מלו
 סמפ *ש'0י>פו0וול<נלפלפלו !'ידעעמשמווצצ
 ינפגג סימהגיארע^רי^וי^שומצפממ

 יסעפ ^לי לצ*ךצךעעמליפוצשלשנ
 סלשיפפ רוע ימי 'סכפ^טגו סיןמפפיממלב)
 ןגפמ ל*ךצמ שילו0וןל;פ׳>*ץפוגפרועו
 ןפ ן ■,גפשל 0וןיוצספעמ1מו|ול4שן ־דצרח
 קפ ׳חלשל פ^מגיי^שלש ^ויצזשל
 עפל רפ^חלפוי ז* % רצייו )#9%$* לש

 פ^דל,לךצי)ימפאשךיכימ)לד>נז<דןבז:ון*
 מלוזל^זיגונייחללמו^^פי^צמף
 ר>אפל^גייפעפהדלי^>אגזב1געעפג>.לי<

 ־ולללללע ולמפולזא'יא^י טאאמ
 לאלזעעמוספפוימי אגו
 הצלשז&ששפכצ&צומצ

 עשוהישלאיושייג^פישעוא־ש^ופיט
 ללוע יפצ זיע* ןיל זיועו־למיימז סילשממלפ

 ,(בירשכגזיועגללמלל^פלגיועלהמו לולע !גצ
 לעגיעי^יפגפי^ילזפפנע^יו טיללררמיו
 %יצפוילב וגיוזלללי|ו יפטוי יקי זזעגל פיפ

 םיפ^ךפיע דגגמ ותיו׳פג
 ־ ,^לו מפאדעדצפרץעיולגיחיוויצחיי

 וגצכפילרוןימהפיפופהל. £וו|ביתה?מו
 יעעפעסיעורמעיסייהלע '



 תמט* סיפ

 ^לגכיכענ>)י)*1ו^גועל^גלגג)^ינןצו
 ויכיעךמנמ^ןצזעיעלניןוע^מען^ןן

 גיושמ ן480ו אלייפקיוצ^ו ־ל)ללילגידלע
 6גמ!%>• 14*01!זימןפע דןקזעיאל׳מטה

 ג״א&יייייייט*# וכיסרוסמזוו

 ףא ^^נ^ךילניפ^ףמ^וין^^ו
 ו^לנגזי^לניצ^נ רפאו׳׳^פלת פאךיל>
 ניץט^^ל^כרמו^לפי^דגו^ לע
 *לגןיו׳גירןיי לע ומ^ד)?0ע
 זגמעע 1ילץעציצאוטפעצויצאפאוי לצן>נ
 ^^יעולשיאצ^וחצ^ז׳ןזליפעני^עה

 יכללכ/ו רפל׳־פ\נ4ש לוצ*£ח\אולל*ד עגע
 <כי-ףצ|ו לפלגעעעניוצאפ ולצצו&ו וליגי
 ^לי^לעצדוףףלחיצ^ן^^וליגי

 וצאפדגלג" פיאווגצו ־צציוכעפללל ןיעציחולל
 יכ1ד(ןמצש>יו4ופןגפר)דץ^עון׳עוןימ1ג
 >עע ׳'ץ^כילנצצפ^ועסו זיכציפל1כציוי1ן

 כצו1ע)^מ^ילגלפציפל1צציל\לצו
 £#לגחו (יאנ׳יג׳זאאלנוו זיעיעניאייןיגל אשיו

 !יה^עול אלגיו עיעניא י^צלאנ#יןצע4צגמ
 ףע>*לח^^^צויולצעןי^ז
 ורךןלד יגע פלינ *עצליגיציא וללד^צנותו
 *)ילנעזי^זיגמל)ו>צ1צופלוצפליצלול4עצ
 ועי ןגבו !ולופאלןצי סורפו ךלוצ *וצצו■

 ^)לעוע^וללןיגןצילן^צנוולע
 זע1עע4}ו^יצ8לל^)וצי)צעיצ0'ל!צ)לרק
 $ ע־לל^ג^כצכג^^צולצפ^צאיפ
 אל ^ ךלצעלווילעל׳לוגי^לן׳ג/ל^^צ
 *י?כ ליגניא ןכל ,השע דעל ניא ? יוו׳אל^

 רגיישע י׳^רץכ^ ענו״ן־ןילצ ךירלי ךדליל*

 ;חלפו׳ עמד* רס&ככ אל{פפיפ עמיוארפלכ
 ^לג סמיצ׳לרןיגאל עצ פ*תגיןלמשטזזש#ח
 ?ישען.ד עןעא ק^דןרלר •׳ארקגאלפ&וצןןא
 למכלצ י ן&עצ יגצ אלןינוכיכ העצעגחצ* אלו
 ןרלשי לשמצ ׳איןיכנויפניצ״רמגג למצינ״מיכ
 ^{ו^ע״צ׳׳ללןיכלכלגפיל^שיציציגלצ
 ^ללש)ף^ללו^דןמן^נ^עיצעיל

 >>אצןל־׳אךיכוצגפצ וטב^לעוגיצולוצה
 *זי־ף ־׳אדןלג,מ)אצ* ו^אצ(יגיצנד4* צפ!עו
 יוי*לא ׳'אלןיגפיאב^לע צצחגיצעי$דצ¥פדצי
 4־רפא ׳יכצ •'אלןיגצעילצלליאי^צזוע4פ׳
 לא יאל ינ־׳אלןלצ י4 יפצלנו>ל וישב^יל^

 ז1ך!ץצ־ 'אלןיג4ל ל&איצפצפןיילילמנז
 *'פילצןג עילפעו ויעצלמייצצ^לא״וימו *ידצ

 ךז ן־^אלק ןילמצ צצצוצמצלמיאדפ אוצ וד׳
 /1*,יק ייעצ וצמצצלמוצ^צצו׳זילניקלללצ
 לישי ספצו ׳׳למל^דרצ^זצפ^ןיצולללןז)

 !* *יי״זןגע ולצלייו־ופלנלטוןי^׳פל)^

11111^1111■■ 
 יחי 13*5ר£}ו

 )גראיצ דצצ >צחי>*צ!ליכצ)גל)*ירןליעצו
 י?• אל^וןיגצ^עפלפ^בצפלצלציויאואצפ
 איל לצטו וריצדלצמוצ פללפ.>*צפ־,צע(צ>ג
 5^ צצצףוגנצגפעצמעלוי1עאאמ\לכ

 זייי יי
 זילודפל

 ־ה\יקגןי פי5י)צו<וורי>*,דךיל^צעלוי1 ^צ(>צמנצ
 ^לצחיפפל^יצאץ^לו (>יצףפצו^אצ
 ויניע ןצשו&ל^ודמץין^מצ)פיעע1כצ^)פיצל*צ
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 ^יימלודףן1זה>דמיהז׳^ל׳>ו׳ןויונופ^ל)נ"

 ק *לי*עגטמיממו*ט טי ׳^למללולמצלל
 וו^ןלי)3ש^נ>ת)צ*ה)^הל^ון>יו^ו^^
 ואיביו לפשצוטוטלופמפל&ימללמרפ&צ
 ס^׳יפמלנחלללשללפ^לחול^■'^^
 ;4ג>צ1ו יק&פולמלקצנ וניציו •)וולומצמ ו•* ל&פ
 >ולפ>מלכ לגקמ^י׳ורצילופמללל^פ ןמכ

 פמעגע*פימעוכמלציצלצויו^ עקימללמופלצמי
 דימ ,לדזעגלוןלפ^ימשיו׳וו״מללי4ע
 לטמצפגעעלצמ ^למט^לל>>יצוממלט
 (יצמלצ׳ויפלע ויהל׳׳מכלגמטמללמשצ עיוימ
 )יימקו צימעע $ן פפלמ ו&צ קוליכהכילצימ
 סויוףללצויטממ לעמטט צצצ<וקי.מצגמוא
 לע וצי)ל ^נ״ימז׳גגפךילצו ליחעףדלצו
 רג^טומלטןמצו׳טימי^

 ]<דקצו ליג# יע&יה ס\ע ךותלי
 לל1ןגו מוכ^מודיקגומט *וזץעקחמפ
 וותפוללחולקו דצ^לןימפ^יגי^למ
 ןיללצימ חל ןלמ זיפויוימלפלגימטיעל^ק
 פלצצלכעמ לפנ חלמט מלוגקחלקגולו$ם
 כ־־־־רודוק טלש ל^יויו ויל# ל<לןג0יכמו
 *םכוע *,ציללנילגיאיצטויסכןטלומיפ
 ימט #ומו ($ק^מקמלןגויר*יטי;גמה

 גטןו ולגנגמול־ווטילמ למטצ^דלגויליולל^
 צי8 ^ חיויש טל^ןי ^ ל<י?גו

 ^גגגל ^לו^בפ *ליכ" חרקנו־ 4עמ ןיפמ

 ו^לש׳מצו ׳טיאיפמ טימ)לכץדק7(1נ
 ולמע <וטלמ מלצייצמעע&גמ ויל

 ,יש ילצ^טמולל^צודןגוסוןיןיליו
 ייע ישידץ ל^צ זילצילצויןלטל ללומו לללמצ
 רפל רללשגו עימממטשצועעשעלולקלמיפ
 לגיצ!מע דןיעצציולולגו^צטלולמלללגמ

 סירלצמ לכמ ילמופלגרלו ל4יצ מללטומצעיצמ
 *׳סכווקלחמו עמללג״ו פיצלממ (יללצ ללצ

 מוהש רעש

 *הלולג מילו קליח יששמ םוע י׳לניעל
 יקייח *לקגו זיצ״ת <־יצלמצמוולממלימ,מממ
 ־'ליגש וילע קלוח) ומצ צייגטל קדוממלמט
 >ימ*ללוקגמיויוץמט יעיבשה םש

 ול> 1ךיימממוהמ ומלמל ךל#מ ווג״ומךגמצ
 מדו>< (טלע וופט^ימ ©מו־'ו>צגק וטומ ומצ
 ^ לחמוו׳מןמצמלמל^מלמגיולוקגז^ט

 לללקעו למק״לצשלמצןימידלל^הפילמצ

 סועשו המילמ *יכל
 ;ךרורפומד^ימ

 !*לקגופכזמי ' <יטחלןו0ש
 ל1עצ3ממלמלמ יגטןבמחאמללקכמדיופלפ)$נמ
 ^רפ ודממטומצצללצמלקגו־׳לגקצ^עשכ
 >וצלמ למצ חלצימללכ וממלומכייכלמל ילחלמ
 יכ ליחמו גימעלחמל^ט למצו ויללשצ וטמר חלמ
 השה םש *לחופל׳מ *ל# 0לט1 מילצמולצ
 ל>צצ גוימלצייומ ץגיוותדילוקכווקמלמומ^

 גחוקילפ עפצ פימפטצ]יי)טל*)מט ןילוט
 מיחלושממ סיפ^המעצשפממלמ־׳צילדע

 ,^יללמ׳וצכ :3ו1לימו פממע *נלימלטמו׳יצטלמגמ
 ־־ ודגצוטו^רטידמפלו׳עצ׳ץלמצצףוקבלז

 .תיצו ^שצמ יץ*ע ולקיעסלוחמ מיומ1'טחלמ
 !בלענהמ מלצל צמלולטיופיול* ומצלעיויצמ
 מ*ה1עשמ "צ)ע חולמ *לקכ ףכל)וצוצמפמ
 םיעטחלמצעמל עיפוכמו ןישנמ סילטצ חמק
 {־־יצדפ ללומו ישילשה ־ץ*ן^דןכךכצו

 יעיצרמ ,,וי^כל^טלח ףכ^ומפמזוימופמומי



 זיי״ו" '"׳ףי-־״)ז#!יי־ו״א).וג)גמ1״י,

 #4״״^י5ז53
 מ :ויוהךפןיו•)•(־^.׳,!""!"

 ;^יימ*%ו%• רשפאי ;ז^טו* אםג ׳יירלגד*!"■.. ^
 ■|זןיך^י^ ^י׳ל־אזר,)!•

 ^388מ23מ
 ^יאיףקצמג^^,׳^^,^

 ^ ^א)^^'לצי^לפפיו*^^מ יצ)^צ דופ^ץמי^אא!^ }ללו^צ"

 ^,מ׳נמל0ד^41י"^
 ןילמ^צ^בד *מ על^קפ>צ1(צזח1(גיצ)״^

 5£3^2£$£י •45^3^5״,
 ,לש*96666■ ג£35£$£

 -י״י נ-ייג׳ויו י-ופי ייןזן,1י*׳^מע<י *טשל!י ס׳גל ^11^5' **(> לו^גכ^מ״ארר

 מ״*ט ^££ז
 ,*׳י^ילוזיםו^צץ!^ 0צזזמפ01ןי^צ ^דבעפלא^׳^י^ ייי^^ע

 ^״.״**״4: 333*2

 •***?א~12מ53*3צ י£'*£ג22*־*'4'״ז

 ירמ״ייידיייי""^* *י^'~^צ!2 ^=95 מ5;ג3:



 ע׳נוצ&׳י פמדהףגויל1ע*צ
 ץי4צד '(׳ץ^יהטעזיווו^יי״למ'עע&ווזומע

 \ד!צה יטיא יככהאי ^^ציעוי^ציריייפ))^
 ^^ילטיס^צנ^^^^ייו ג&ל&י

 צןץ>צצליביי־י;ציליל^ר^י ל>> *י#י
 ץי)צ^־׳^צ64ע)מ)ג1>ו^>^^}יז*\ו6פלי/י

 0)^3 לןצא£ןיי צמ׳ש^יצמ ןמצ^צןי *י?#5

 ;*ידן ץצ^ןייי ^^ק**#*'')** יעי0

 1למי •ק>צעץ זפלו טצכ^ןי6^צ צל^צ ל*ציי

 ,,ו^גיי^לפצו^ףרללע^)־^יל) )ג״לעפלמצנ

 /יווינ* יגל הזלכיעי דקזעה ןמטילמיןטיללפטגיע^יו
 4מכלצצזי^ע^ ^ וצפיכ2>ל>ייי<יינע מ^׳^־צ*י

 ^פמ1צזיו לצחמל^ליזיצולןיזילעיןין^ג

 מעי^י ףצי/1^ד^^וץן)לן׳ל}יילפ^
 ־'){מ!^ ךללי )גל^ל^י למג> יי>יעי ל)ט׳יי

 ׳מ^גיעילי ךיל ־׳ף>הז לכה לוטהצעיי1 *ך^ש
 :לג*1זו^ ח>החיטיי{ילהמ עטל ^ייכ איי^ה

 טע ןצטימי 1 ץיכמ 1 ,מילה ללצט ׳מ לצ הט ליט ה1גמיץ
 אהו ץג<יטץציץ.מטאיטה %ף$ י#צייכפלטף^י

 זי^טיצמ זילבלפעיהיצלטהולכ^יפגטמצה ימע
 ^טיהןוי^ייצחג^עלעי^ילילז^לף^^י^יז
 \ע ^מהכהכ^יגמי^יבומע^חלזיגיכיעפינגמפג

 היי" ויגיההיהולו׳ויזמויזל^פכליצרמלו לכייכיליכי**"
 להל*׳ •ר*׳ ןדללעןילי ^'^לנ^יטג^עמוטצץהלכ

 •$יןייןלכץצןיגכילמלע ויפימאןהטהיעו ־ופהאיטהךיי

 ןל ןימטהכיילה חכלטללי;ין*לצ ןייל הדץמגזיוז)כץ?יי2
 ילג היהפלי פליעל 0#צ ^>55•^^^'סל

 ;י)8הפעןפמכ לכה למלו!דלצכייעזמציפלגצ)ללמ^*
 4*0 עייעי1לה<עגך״מצדגהן<צ0הי ?גימאטימצייכצלט
 !־ץמכ^ךכיכל ץכ(יטהכיץ.מט*)טה יכ?ץ,יו ימצי ןייחל
 פע ךממג ןסה ךליצלעכאיה ףלהכיץלט לצטלציסיהטע
 .\>צ ה^צינ טיןעיץלחי>צליץ ןלצ הלמה״ו״לכ׳-מגי ןייץ^ט
 1זהץץג^יטהיהי ץל פלטלי י ץצייי הלב ו*,*ץיללעי ?

 ץז1ו עגעטהי ץג ^ליח הי !י׳^יי"עם 'י!ייש (^*י
 ךימה ץג ליט היהי אלפליעלי ?על)44עגרתץ (ינהיהי

 ןמצ רהףלן^י0ילפ8לעגל)טל

 ענה ^שה פמי(ג
 ^ןפלהג ^י^כיועיכיירמע ^יכיצצייאהט יכראיצונזל

 ףימט היהי ליט ייכיץמ ץיץייע״מגל^ח-גץצלטיןל

 ץ>יץט ך^גץיסה^ילץנ^״עהץ^כיוי^יי^ייי^^

 הוי)ןמצלןי ף\פ!וךלמצלצ*יי ךצמאה עהחלגחילגיי^
 ^.ע>^ה4עעיעלזףיעמץיץלטה>למ^

 יי 6ץ\^ןןיגליהו^כלל^גלכייי 0לי\ימבר)יטגןיל1יצ
 •הטמ 1*0 טיפ*> ףסזי ^צ ליטל ןצ׳י יל יימאץלי

 לצטץ לג** היהי ^>י •ירוציי לי*! ן^למטצןלמצלי׳י
 ץלפ ץ^ץאמג^צזס׳י ריעכ ןמע טי פאול(י ^ןי-י

 ומעטיצליל}יפליץצן0טץ^יל^הי^

 ליה ןלץיצליל ל{יהי *עעגצפלט פ1ו1יצלךיגליעג
 !ילהצ יס*• ךכ^טיכ^)^מןיכעדההלץ1ןלו:ףיי>יר
 ט׳י ^)י>^)<יצ^ימטה<ןיי\גו>^ןולצןצן^)

 ן\ן> ^)[עלעצמיה• ימכפלט םילצלצל ץיעכומע
 ג-> יר טאילץי ^צלילצלי^עי ן&ג&לוץכאייי

 אימצעהץמ ךרלליל זקץ ^וליכפ^כעימצ
 ,־־רלןטמ ליטל ץלעטעולה ליליט לצלי ילךנמעל
 ל1טהלעצ>יו8ההיהפ^\צלעהוי^^יץ>י*>)ל

 (יל עללא מ ןגוימכנויל )ל ךצמל)גצ ץת^גיוי״׳ייא^
 יצל לצלצעייויןגגצז^ןלךימלץ ךיכמצאתיליסל

 זמימ.ו0מצא\< ממלמ^^יי^^יי^1^*׳
 וצכלמצ ץל ק ךל יעל !מ1מיןימ ץצלצ ^מ^י ץי^טצ ןה

 ^הץ.\^יימצןלן)מצה>>^זיךלמצאץ$>ג)גיאו

 לעפ ןליטצהעיי זגיאידמעט זוצעבץכייי/ייץה^ץמט
 ןסיעלצ יכןעהן^ילה :ויןץךייהלע{צ)ןלץה

 יגו1למל*ץ יקית׳
 ־יי? ^ץצןלךמץה/0טהל^י1 >ללמב1מהלכ׳י1)י
 ה;>ציריל ומפ^טץץצץנ*׳ היעכימעטיפץיפליטל

 "יהישהלג׳• ן3מצ הלציל צןי\לץ^ ץץיי\ל^ןי^^
 לטא ךיציכימצפלטץיץציס" *ה^ימעטיפץילןי



 לגאושמ *עישןעיש,צ1/גיל;י0לא
 יק ף^איל ^צמאל|יצ)ןישמ 0לןןר צלפףלאצש שיש

 ן^|פמ)שלי*מ>#לא לצ/צילא)ש,לא>׳>>צז יצישןןומצ
 ^םיוימ ^ל^י^מיכפ^׳דצלמץשןמצמ^ויצ
 (י^> מ>יי *שוייזלי*£>*)>ז#ןי ךש^ ש;מצש יפצ לצ

 ב־׳גלי ־זפל^ )^ך)>צ}כןויזייל!גףצ!>ךש^גןנד0
 ^)י *^עיח^אלן^^מ׳לצוימי *ןילצלמגמזיש

 י מ י!יע ןיכא מ1,י אי^וק כן1)#צ י" ייצ^ג#^ אי<
 ?י'י (צי5־*\לי ^ צילל*י^ד ילולסמל׳ ©ל!

 צמ*>)ג{יצ)גצ*#צ')$$0ו^ג>#4א*)1' \לי>)׳פ .לכ
 *!ימ׳ל^מצל^צזיפצ^ץא>צ״)מ^ול^.א^

 ץילצכ לןמלע׳לןימ^ ץ0ש׳מ<צעך^0וידיי?יי^ין^ג>לשב>ד)
 ׳יציצ1 ^*י^\י>פינ> *ן^פמ ^>0 ףן^ח}^>|£{צ ^^סימילןייצ וי^גסוי

 ^1י ^אד״'עיי^ףשמ^ןיצ^שהאללצצוצע
 ׳ץשנעויללללןען^.,^^, ;^,^^{,ן

 מ?י לצלבשיצ^ג זיש׳לשצ ליז ן^לסע^ץ.,^,^
 ׳למפאיל םיצ^מ למש1גמ ^יצא?.^ ועיפויו

 ** ^ע* ופל ישצמ יל זיצימה>למ>נ ויצאגששעל)

 1 ^יע^י>>ללצלו< חנצמ*בויבפיב <4ימ
 ^ >צ)0ל)5צ ןמל יכל{ןףומק)לג א)|ו לצי>צ>1)1)י1
 1נל)ץ** ו^עוגל ונמצעו לצ^צצנציה^יצ״צ^צ

 ץקצץ^) )פל^אש)^צלצל)לשןיצילזיעו\(לצצ)<)ש,ל
 •^ל)ץלללצ^ץצ)ידל^ל^.ה):יצל^

 ^ע\0 ^וץל^ל )\ןן^)אג א)שר היצייווהףלאמ
 ויצ מושןי איאי איצצ *ביעי וע&וןמבשיש פעו1 לצעיצ
 ^1ץלשגיץ^ב וויצ)צ ןייגכגזי אגלצצל^ל) עגפ

 <י ^ישלש לצלשא יצצי׳לגמ 1י>א)ןיש^אושצצמ^*)צ
 ד^ו10 רצי ^ ין4ש;ו)אצ אצ)<ימ ן\*ץע. #1,^

 ־׳^י ל';"
 * $ -״י ^ ^ * י״ ל״*י* 1י>ליש לצ*גלגלצש ^איפא)^ל)\5)0א)5ב>^5צ ישצ יצל

 ישע שיש ^)יז׳ליאגןו 0ללר>גלי0אוילט ^ ן10*
 1יי* •יעו^1יציוצך^ג ול)ל{יגן^ך׳^צ ^ל}יג!י-עצ

 ש אישל יצ הילן1>גא)לץ^ד^^יפל,יל^
 ־>*יש6)׳*^ב^)י>צלצ)ג*צ4כאג^)יצ1>גצנ)ל^
 *זלשציצ 'לכי^לשבג)0יך0ןי^י>צא)פ*ו^יצ

 ^ציציצמ־אלץ^צילבןצ,.^)^,^

 ץ״״יי^י״ידיירב־^^יפ״״י׳
 ^עו^ולבאשדאלצ^^^,^

 ןיל^ה ־^1י>צש^ש,י\צדנש" ^

 ^יי י^יי ישעלעצשןלוציניצלןאהראש ישלשל
 ץלי *9^רשעאגוגצשאאון׳יקשעלג^מץפי׳יהילע
 "י׳י י;י ץ4ן עלחא ן^^צףעגצ^ז לביציןו שיילב

 י"9 ^'עיר טלצפה ^^ןין\שנ^עואצש

 ^ל)ף\^ר,צלשאל)עצלל0ציכיזש)לג01>גילב
 ■ףלי ^ויצ^ל^צא^ן,^^,^כ

 י־^נייצ,י י^5 יצ1>י'^שויצשזרמפ/זיעילצ
 ע**# 4ן^צ)^פ״צא^ל^לע )שעי^ש ^)לןללל)
 א1)זעציג^יסא)•■,ןדצזיצמצ)* ^יש ^ ^£>*8%

 יכ זימפ^יייאל^ציא )\ ל)#א ולצ^ל אל5, !יעיויצ ןייזיי
 יי־׳^יק^ה גמצ שצל ^ןעג אי)^1?*י זימפח
 ןל/ א)ש*ןיש)עךצטל ליוןןיכ1ל.יי)אי)^יפילאי)אר

 ^יעויופפ אישהסע שיסלז •־ץצבלאמפי ל>י)לאר)ןי}ין

 איכ^לשי יגב>\א^,ומצפלמאצפג ןאצ״דיעצ
 עי)8.ל געב^ב

 <יע1כ)יציאמןיייליש' לשצל^^אגשפןי׳^שיש
 יא אג*ו ויצל מ1שןר)יצילליזצייאה ןגש>9• סעשןי יצ

 ^^צזיפ,לצייעיצב(יאצ׳)ימ^לבךירלןיו>לשפל
 זיייציפג/סשה ^יןיג^יי שאלביג 1/0ב לןי>מ לשגלה

 ^^גמו׳ג א1< פע1פ1)צליצפ ילפציצמ/צצ *גיאי

 וייןייפגדשצאיאףציצ^^ךגאממ^^^ל)
 1מע\פא !זיזל}ל><ן)1י1ר^יש^)1)1>א)ש,לפע4פש,ר

 ל־גימ ןויעצהו־׳גגצשצךכ^ ךשצגצ וגימאושןיצ ךש)>ג
 *ומויש נ>ל) '•ל^באמה^חעיפץמיממ^געגע
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 טיצלופפ ו&ו לפב |ל**ן#ו*פ1פ
 דבכי •׳*■־וככי ןילופ וגףי^>ץ>יןינג ךצצמל1> ילכ ל£

 >^גיל>ציי״מזיןוכ ^4ץ*מפ יגפלרופפןיי**י )גימל

 ליל|ח/ולצ <יל)שי יג*׳ •קייליופ ^*צ1#ציויייפייצצלצ וצו
 ^צפפפ צצלמ*י ץלץ-׳6וןי>ג%כצל>י.>פלזלג^שללל

 ^צכ^ג,ציצצע*ומצ ל^יגליביגילףיפצ ורצילו*© ^׳ויצ

 ^יע דידץפי^י-׳ץפגדיגע ^שזצץפצצי?ללצ;״גגו[י.מ

 עגלצלצ י־לילין<צפלצ);*ילי לוגמלעגללצעףלצ^ג־זי

 ן4מ *ןלצידפי יגי?י? יל?|מ*י ו*ל^י^1י|^!י

 טי?2^ *1^5? ימכ ו^י״^י^ *^גכ,יי ** * ^
 ל>פל ליליצעמ ןצץלז<צלי ופפל*>>י)*יל ו!מפצ4ץפו

 לצדזטמכןיפ,צפ>)^ר?די^מע־נ^1י^יי
 ו*־ >וממממויא לגציב>צי^זמע^יןכו ־ךוי&ה׳

 1י ע יפמ׳ל* ךידלע ^לןימל^כ ציגציימע וז ציצפיעיי

 >צל\ לוע;* פל־זי$י? ^ייייז׳י ^יצל׳ל*י *יי לפייי

 ^חצישלייעצ ויפלציפ'׳^>י^יגמצ 01ליןי)ו 'י^י

 >^^^44מג׳יזח^* צמכ׳ןשן<דל>)ז*5י

 י^פי^נ* וולפפי פל**יפצי* ויזצזצו ^)גיגל&ה

 ןי&י ם>^?ץ ליצ/י ץימ <צלי.גיללי2>'ק *י\>י$מל י^י
 .ןג^צ ©^בולצ״פי ז&פ&יצלצ* ^צפלופציפי

 גגלע יל^ג• ועגי יפ׳צן< ף^תפיןיץיי•* ייזיי־^כממיי
 ציי©2׳*המצצ)לצענק לצל׳פ^ולדיזזמלפיצגצלי ע* ?■?י
 היע״גיכ׳מץיויחפ^די^פי^היפיר^ח^^חלמיי

 זי*ר)>גצ>) לצפפניפמצי '#ל#פמ פמ^עי לפמ^קפלל
 ד^>^׳מיףאו>פ1^פלצ)׳ ©יוזיעיפצ ןייצפלי לפייעצ

 2׳גצןן^יץי*וזו< ןגג^צפי דיליצי זייפצצ׳ עפןי1ר©י טל^

 ספ צ ^צ**©י יל****> י■?^'ז^צעגללש•
 לללפ^^ייעע^צלו ןיג *£©צ ^ל^יל
 יז^לכזעו סילעשציצייע'י*י5 'ל^כ י%צ'ליצלמ
 <לכ1כי^יצצ׳פצ£1 4פיפ ^מפגןפויג״י׳ימיפ^יי״ל

 •?*לצל עין*דג לץיצ*>ל>ללןיג ^ילי
 יזי^ללכילזי^ל^כ^ •לצ ןעזי זילגי* י*י
 צ*פ■ ׳לצצלל *1כ ^לצ׳רפצלע למציפצלכי>נפ
 ן־דפיפצלל'>ןי>ילגיפ>ל|^?יפ^ילג׳יי'* י? זיפ\ל

 \״><לץצה^כ פ© לפ\>לגיגצ ךדללגןוצ]©ןצ>

 ן$צללץצל *>#פצץויצ#\ן ^צ*יןידצלצ ^ויי**
 ^צ פילפצצויגיצ׳^לי־חגגל !למןיגלןיהפ

 ׳!ילמיצ^ללע למעע טל לפצלע וייפןייטצלפל ייפדצ
 ל^צלחמנלציללציפןיצ לפצדל לייתפ

 •׳#^ ציפ*\מ ן?מר?פצרנג#נג#צ יל# ע*4גנ>פרצ

 יצגיפ׳צימצ ומצ ־הפילצ ^צפזילצמ>צייצלעלמע©^1
 ^יול ^>־צלרצלזין1ילפ^לילרמצ<'צ יבצפיפגייצ יצ

 ^צןציצ^מומעיעןצלעיפל^ימ^יץמצלחממ

 צ יל פופה)יצ^מללצפו ־'^גכילצצ׳עצ© ץ>צלציצ*|ילי
 ןלןיי ^♦צ ויצ יגצץיצזיילי י©# "דלציצ
 ־הןעל^ שפרג,צמצ )יגילגולמץ!ץמיי חמצי ןילי^ ויי

 פילץפצ יצלזי<׳לצ^צל)צידי־^}יפיעש7ןי פי^למ
 ןוי^ולצלי ךיעגגצציוצצ )מי^^צפדגמי^יזי©
 ^>צצ^לז1צצל^צ^)ללי"^צןצי)1♦^

 יפל חיינ ךצצ^}וי)יפצ^זיףצל)לצילציג׳י^יצ אייעיי
 זיג׳ לצלי ■^צלצלצ־ל^^ילבל^רג^י לגיזי)י^ל
 ןילצלפ וצדיצזי( *ך)גצ) :־זיצמילע י^לצעל)ד1?צימי ןיל

 ויציו^טוז ץפיידוקצךלי י^יי^ו"♦^^
 %ע דו!פל ןן לייזי צ^ופוו^יויצפיע&ויצפפשציו^זיצח

 גרימו^מצצורגיזיציצמ^ ויצוהי^ילצפל^ ץףיצע־הלמ
 '^ןמלןצ ןיצלצי הי^יי ^י)^יי<1<ג9צ©צגוץומצ

 ף&ב)*# ^ןיג^גיייצלצצצפצ^^ןלמ*^^
 זייזייצווצו^צציגי^צויי^^^^ל^י^צצ^געו
 לצ^יצ %צן ןצפפיץ^זיילצןקמספ^ ומצ^ץגל
 יצ)לה וז ליזופמי-מצלצללו^ג געגפצזלצצפלנל
 דייצ טי^גי פיפגן<ן )צפכ ^ימג ייי •יי פללגפ>^ע
 ו^י ןיילקו ־^צלצלצלצו^ל^יי״^^ו^
 ^ו^וצל^גציצ׳ציוויצ^^יגעמ^יי^
 ^ ןיליג״^^ילג"^ פצ״עבפ>ן4יןי׳י ^צל\ןיף>

 ^געללה^ר^בפצ^יצ^ צצידמלצלצ׳״עעו ^מי>צ
 ^2>דל^ן1 טפד^פןצפנידג׳^עלץייי^^ ו^לצ^צל)

 ךויגלרו^ ךצמלליל גצמיל^ ף)עפ^לקטל)צזלצ^
 זןל1ע לי^.ללצו ^פצ^צזע^^ועייי4^^
 ציציצ4 ףאלצלצלי^צלצ *גייפעצ צ־לצייפיו צלו^״ייגיצ



 (י׳מ^וא^יצשצ !ליפנז^ימ ןןי))נגלמצצץ>מ
 מלךמן>לי5יצאו ׳^יעל^מיע^מ4ךג^
 וצצעיא !!?פ אכ׳לעאו |ןלי1וצ)1|ולי}וייצ*)^)> יןןלפ

 לל)ןיי^לצ|כ ןאדי)ל^>יצ*1>4)ח ל^^לי)
 *"> \זדלינ)י)עלןיצכלל>צ6מ^יו מע£ וןל^ל

 צד 5 ילעיו^)רר*1[ן^1זצ6׳ףציריצןלצךי״>לל^*)

 י')?)"יייויוומסףויוסזזדי^)^-
 ■ו^^אכ^עיזיצלמל)ו1צפצוול היזיי רפעפל
 ויי^י^־ ׳')^מצדד^בזיי^
 ןייחצ 1ףיא>ל^אצמצגיי!ו }ול^צימלל:וול

 ^ג)־וצלצףוש׳)צ>^י וע^צילנ# ?פע״מלצ
 ^,י^יל וגגפזיל, ו*יצ ילפ״צ ןא זיהפצ ןא^צןיצ זייה
 ץי)לי)ןיילול *׳ומוי ח ו^ימ גמלו (׳^לאצןצמיןצפ;מ

 •י ו^-׳ז
 ,-־ ^ואךל^גן וצצל^נזול

 )גנדו !אצ)ז(לאצצ>צ פילץ!ג עוש פצדצפצו לצטצ
 ןיצ)דאי!י וצאצי ^יצלפלע ?י ללצו יול ללצןי א3!
 ׳^י ימי ל>יץיאצא טיט" ושצפל ןלצעגויצ״צאלי
 ^ל^^גצ0צי\ילעצמצל)ורפ)ך^(^ג>
 *י ןישצלצאז ףצ&צצוצצ *ייצמפלפעצי <ל(י
 ציילצג 1<צ^ןי\^עי*ו)צ^יעפל עצצ ^צ
 " ׳׳4א>צ!לצ)צל,ציצצוליפי ,אצמ2ע \צצן ^

 עי)^לצ א1ן $ןע^אוצין4 ♦ייצלו שצןימפ*צוי)ע*1ו

 * ל|.^ע^לצ^צצ^צן^)אצ)ג׳יצחגןי
 ו^צי אלגגגהו חצפו ףיל^צא^י לי,י,יגצל2י
 ויפצ פיציל!ו.צןי1ז|אץמץעא)ין>״צ אצ^ע ^

 *ל(יןיעא*2 ליי£# ^יצע לצפ לצא
 ׳יפ לפעא>צאצ*ול?צלצאפל*1 צויו ללפצצ
 4מצ^^לי^ל^לצפ זי*צל*ן צ*נל*׳^ל]י
 'לידו גמ !4# , ^64ד>צ

 ' יז׳■( י — ז ״־—־ ״״׳

 ם'לגלל יגיכע 6לצ דאצלפצל/וצילנ׳ גיצעטלו

 ׳,עע1כ ^אג אל פיצע1>ןו 4ול)פייגפאצ צ זיג לילצלו
 -לצעפ אלולצקצ לצ*׳עיעא1זץ.גבלכ רצעאלן
 ח><צצי אלפגץאלהצ1י7אל)*וגשל וצפאלואצוול
 ^צל1צןון*׳גצפיצ><קמציצעופצ {יוציפה פעע
 ^ *פ גאולשצי ^ר/ןי,ר^רי*ל)ו*לן*ייצאאון*צ
 עצוי ןיקןיצד צעעעה וצל1י> לוציפהיצעטצ עלי
 ^^וצלפצילוי)׳*פיילצילו<ילצזךצצצו *כ♦

 מצ1(י1>צ>צ יפלי ט^ען#ןאצל*>צצוצען,צל)*
 עפצ פ׳צ)פ^ןצ^עמ^צ ףל^ן^

 לעיצעטל ,׳צעזפ^לצציצלח
 ׳^דצצצייוצפצ ׳פיצופללשעצצפטפ

 6ציצג יפגצ׳פיצלעצ^ןצ^ח/זפיצלצלצ)פפטןיגלצ
 יזפ אלןיצןוופ><לןך ׳ציצצופחלצפצופצ פז*צהו
 5ימזי !ל*צ>>ץיפלצ)ר*ואו ןייצגצ׳ר^צלציצלוגע

 ^"למצל)צאופצפגלפחפיצעציכפצלפל/^>

 עיפצצןלצצ4ציק יש^שה ׳לפיללצפיצעמ
 ,^4,*י י^צ לצו ל)פ צל{יצ לחאציחא לרפצ״ציועצץא

 ^צצן1ץלצי ךיצצצעול איל)ל6פפ אלןיכ יעיצרא
 *ןיפלל ןל*׳ אלןיג יפי׳פאא ׳*אצשפ צצגעע עפ3ו
 ׳ ^ןי*עצץאצ ל הויל ןיפ עעצלצצ אולו ףציע!אלצ,ל
 ')ייצ החיל ללצפצצגצצאיצי ל*כצאאלןט יפפצ
 יע*צצ>צ לחללצן (ימגיצזיעיע^ללפצ^צפצ
 י ל)מ♦ ל*נ זי^זיפעל)ילמץ^לןיג $>$יןיל*
 מצ) .ןייצרצלאל^ עיצפה ׳ילאפו לופצצמגצצ

 לג צןן^א ל{לן^1)יצ)לצופ איהו הלצע איצג
 ללצ>#לןיגצ;*!עיצר#לק יציפ>,ר ׳לץ.^^

 'ייעלנ)צאצנלאג׳)ין׳צי,ןי,כללעצל>יצאפי)ז,ג^י)
 •עיצ1ןי׳אלקצוילכצצכפצצ הןיצצאללכיליפעא
 י •יייצפל לגפיחי ליהציצפויצ׳ללן^צלצליןילוצצ
 לדלאבללעוצ יוןואלרמ* לחצ1כןי איה לפעללמ
 ןיילל^אילרעעסצע ׳לא^ואללףיצלולחיפלצצ

 לזפ׳ןי1ל1 יגצאיצוצ׳לןלחמיבחצ^עןצלפא
 ^ יי י* 'יל^מ *י^ ^ויי ^ימפ םצציל יופיצל
 ©1י^)פ ^לקו>צ^ ^)צפויזגיע^רו^ממכש^♦^!^
 ** 019 ליז׳יע^ךלגצצ וצמטיזואלכ׳לצצוס ילצ



 ^סו^י *0יא קשממ&מיז טןיץממ}י י^יב # ^עפזילדישי לויי דשאג
 .^1יצ^יי׳׳#^<צילוע,ל "וגי.גע ורולצנייהזיצש ךיילףלמו)*ש>*פהל^ל>

 ם^ף\פ^ל (לד אוץמל^ל*ןי^א 0>]נ>היה>׳פיעי^כל *צ&האיגוי ןי>^ולפו^עי#ימ
 'סילגהזס ישעלגעצש0למ ׳ועיפי/^לו*^ <ןש*רצ ׳ע׳מחןרפללעט^׳היצ״רממזיגימי״י 'צל״צפ
 ׳םיקיפמןמיכהרפעו׳ג*קןפמ)צסי&עע הנעצשג *'ממ^ע״מלעמעיזיפד*)*ששוי*,ז&משלמלז&א
 ׳'^׳>עג'ינללזציל,יזג^1צז^ת^יבפ^ י ^)ע<יענ)^לע^כוי^פדימ)*ןיל ♦שילשה

 ^)פ^עפ^&ד^יריזחנ ^עש
 למ*יצ*גצ׳שרפששייישנצליההלש םיצר *ה ;לפמףצד)<|^רמ*יישועצ׳>>חצ!^>פע

 6בןוחאןיץ1ע^גור^ימי^י״״י"<־*ע״י ׳*יגיע״עיייטמ ךמ^ד״י״ד9"*'*"׳
 <£****^(>*#1**^ ט-#עט0ג״יי־>1*|(י!״ז יי״ונמ״״״־מ**"*י

 ד-היג״-־י *רמנטי *",•יי*מ־טי!>"" "יי־*"' ־יימ ׳<״#ייי1**י*** ־*״״״>
 דיי־-י^ל^^״יד^זיי״מ
 ׳**!","פ.", טלי^ר״־״״ע״־י^בה ^^־"■^־־־תיי־׳״מ־׳״עי־י^־״י]"־

 ׳)יצויי )ל>פעעל)^ה^להגיגוג>1>*ה לפוושפיגגל ^ןיעין׳ייישל^פרעעל^^ימדיומלע^מצג

 ו^יסיג^ציר־לין׳^״ל^רשןופי״מגגמהפ על דץאי^יצמד ^רמ^^ויי^ן^דבדוםכ^
 לג ^ר^ו*^כצ^צודמעד*שיגמה 'דעפצ שו^ד^ל^רשיצל^
 זילפשיפגהלש9ל^יפ!4לינארדגיהשזיל# ^ע^שאלשלשה^!מ^דק?י5יףפו3ז
 1-0* מ*ג^נ־עפ*״מיפואמיי1רנ!מ $״ן* ^גיומיכמינמד^61^

 נדמןג^מ־ת״^ייוע^״מ׳-יי״י^^י*׳" זייעגגוקישהזי״שעזר^דע־ירע^שי
 ז^״1 רז׳ל ז׳יוויילגי״״ה^גך־ילין*׳*' 1־־י:לי׳*)ם^חבו^ק3>גתן>מו
 'יייילע יז>4מזי 1ןכ׳0" 1411111״ לזייילהויעיי״נ :(בונו^עבשש^ט^גויעבו י״ימרכי
 יג> ננ^חייטיעידסה^סי^״מיי״יל1 מ%ןטז*י?״ל^״מיי**!,|״י״י,־!'?'''
 1^נדח^י״מז״מז״לדיייז׳יט״י^ייימ 'יי*י*<א4טי ינ-י־־ץי־ד ׳ו״״־יג^ו־^י״״יפ?
 ^לד^״ו״־־פלדאיט״״י״״״״י ׳זיי״טו־ייו״י״״יףיי^י״״ףי״ס״יי"

 ^"..עני^יל״^יטג״״יטל־ויי"""
 ^ז.!״מ1דיי\יינמ*״״״ט)י'י'זלי'ז"״)4ו *דייי$מ*ו>י״-ל״זייעעיי^עטלעיגיט״י
 ז*ג>11 לני וע(ר!>1>>גז׳ ויה רכיכל סעריהלגגז^ אדייעועייי ׳׳זי^וימנ־ייץביהינ״יי יקי לז׳י9

 ה״זב־5ירטטרו־״ו״^עג^<ה^י׳ובוךע ^י*י*"*״>יייי ׳למי״וי״מייי)׳־'^
 ?{!(ורריטדצדוןל^יייילי״ייי״ייס״^טמ *יל ,*,*׳ל די^>מדי*^ז|יי״ל״*><'לי
 ז'טלשי1ע>ן!>חג0'י1״ןי0'מע״!יו ׳4!נ״ע9,יל* מוקיל^־ריעטי״ה ׳לי11יט״ז״חל^מא
 ?"*"׳ך־וד^סתרי־יזי״״יניי־חי־י״ס־^ח ןיוי*יל>מ^קאייגי*י* 'יי""'״יל *״
 ■^)1ל)^*מטלין^י!״ח״ינייי' ׳זפ׳־יכי״ין״מ^י״״ליז""' ^

 ילייחו לעל^ד^פרשלשץגיחדשככציהצוגךיי לכשאיייזי^נמישי^^חי־לנל^יי״מי׳יי^צ״יךע׳
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 מעע הליציו !#מ1י#קי0ל*עכ1וע^ק*על^>ןר .

 ״״־—״׳ד״י״-ד, ;ב^1ך2
 וי**<" י *,י* עין״ילןיגי-״דג דזפאי^מפ/ **>*£ ,..

 י־"׳,יי ׳•^^^^י־״י״י" אי,י^
 דיג<>יעבהוצצ^^.^^..11^^.. <1_... לג״ג״ג&ממיצ *

 1 • 4 ־ ־• ׳־—י• ׳־׳׳^^$^1^^,

 **<1* *״ג■, .1״כד מ•**1*"•"*•"■•"*•.
 ףי8ויי)>יו<ג>ג1(י*> יממ*ל*)1י)*1לן ' ^ ^^^י״״׳יייי^י-יי׳י״עימויי־ל

 ־מ^׳צהס״ין^ןג,^",,^"^י(!. 7*) ^!״5'?1*״1'**^סימימ^אס־עישןלט.

 ג?^~ £=מ$=£
 3מ57דיי "8$5!מ8ש535 ממט8£4■ םמ&ג*־
 י^י.^^מ״;;ג^״5 ן^ד״״י״״י^ ""יי
 4י״^״מ:גע5=מגג
 ״5^2: 2^585*5:
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 עצ)<כ יכפה <צע\פה>)ז<^פצ4ש}י)פס1>^4ל לגוש#יהצ:תפעש**ליםן<>
 א1^ע>^^>^1יכןי^)ח)פנהופק1צ ^^לצךךי^^זייןל^^פ^צ^^צ

 ־•^הצדישלד#!!י4*הכ^והצהבשללןן ןי^ליןי*צ>
 זיג1>)<ו(וש^)<מי^גי)מזייןייש^ ןממ ומזי •>^בנזכי?גי^^ןיט>צוץ*יל**#ו
 ז*ד ללגיביןצצ**יייח&ומצ וןשצל*>גימעצשזיצשי !ילרגז* ן*)לע*מי

 .זי^ז'>#<*^*)ר)לו>ז1מצ!*ייג״חזיעי* 4מחג***מ*ח>ץ^ז$***}**>*#>*

 יי״די״ד^לד" .^

 5. ד^א4ז־״'*י״״־ייז*"ל ^אמן^״יך^

 ע^״^י״״י־-עיי^
 ^^^'!"יי״צ^ך״מויי נ*י^^^י״ףן|"^*

 למ״י״יןברינכוייי־עסיןפייו״ג״וגצ^יייי -־י>ו6 יזסע ומג(יו ,לב ייו״י מ0י(׳1>> *>? ייי
 ־^*׳אור^^יגייי־זי־־אי^וורמ'•*""׳ """5יי י׳"''?1 "יז׳5"'"'"׳^^"?'
 *1*>****ו ע*ימ״*־>יי*יי־ ^^׳י-^יי־׳ע־־״״י״־י•^^
 *"ו״1,״,\*י*\מ'*טל*1 ?־•זי53ווי>ו' 4*ו#י$ייי> ך*>י״נ'י9י״!י **"■י*#•*"'

 געחגמי 7:1ח^״ץ^'• ♦י ^
 <$* "ג5,יימ"!״־0 **י&י יזיייוייטממ■יחמ ׳"״״״ זעגי^פל^גיו׳יז״״נץמי^י-׳ימ^נ
 זיממזי״^י-פיזייז״־זזימ״^^וי״יץייי6' ^סלי״לזיי״י'^ <־יגי״יעיע?־ף'1מי•,1

 >מ*!1ף1ו1( יז>ל>!<1 ןיגילימ־לענ ליומנ״סי״ימ יי**|*־ ול׳ייי•*'(י1יי'*>'י*י*י (?**יי יי**'*''
 'ילו״>;א!,מ>40^ווט״ייד־י־!נ״בי'1י' 5ו1*׳ו(ילו״י־יעט*11>י>זץי״י־״י|״>ייי"-י״יימ:'
 ךידדמנשסדגיג^וגילץיילי"'^רידצ ןיייונךגיצ^י^ניחיי׳ץ״^ליעלילבייי׳יעיץיבי
 ^ימ^ייכ׳יי"("^15"•''"^' י**" #״יי¥״י^״*יג^י'|8)יד״־״'י|י
 רטפא זצי ;ליו וי סמ״גובןעיךנל !"!יוייגוי' לל״נ ץמדוי ו״גץלו עייי ואל ךיינעו ^'1' '

 •י״״יייי״י״ י״י״״יי״״דט

 4>*ג ^רב^ט־לל^׳^-י״י״י""" ז״יי־מי*^^^'ל״^1
 '׳להמז *.גנ״^יוייילזיילמ^?^^ ייין״יד״זל '^"ז ייי ״"י;'"11 י!״?^ י*״״
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 *ימל■ מ^)׳׳חזל^ןיינ*מימךליפ?))כי^
 ^'לפמיצלו יןנ% א ע1ליועא ףחפש אלק^

 *כ*שעממץעלל)*|רצ ך]?1ע לציצי
 רפצאפמוצץשפילפעמעשפי;הע1כמש> על
 יהלצל;לףןיז ביחימפל״^דויע משצי^ל)ל>ג!חיש
 וי*^גן• ל>$מפ לפצאיאפ {ילחמו*מןילח לפח
 $מג לשמייןי1>חמו ץילוי ז^נזי!♦ זיןרצופעיבל
 ץלא)׳1צ^^דממ^׳*6ץלו>חןיש^ל
 (ו^*לל |£חהלפ^שמר>ו>{4חז׳מפלפל

 ^ח ונימיל זיפ^יה^לגלי רי^גימוליחימ
 ,׳*י* םי^א>ל;לל זיסנדיצניל)^ןיו^או

 יל/>לי6ו^ה1)פגו^ חשדושצ *לילצלו
 ;ץ^ח<ךמוא$ו4פאו חצמ**ללצ^לחאצוןי^פ

 גלל1> 1>*פ ןץמליץ*וף־ץ סל פפף£חמ
 ׳ל ו״ציפלפמוחצפל לןפמילמ*ולו^נמד
 לפכאמןל*מו •'^\ל)>^^ן>^לז^צך^בצ
 ^לעלוןויפשל^ע לשא מפושצצצשללשמיש
 ד״י^כיח^פ לפא<פי חומחפ^פ לחושילז
 יעיצמל ןיצחמ :>ול{יע §>פ* ^עכצ^וללל

 ^ףלמל^חחיחל^לנ^צר>4ל>צנ׳,פלפנח
 למצ^ל^ד^לו ץ)ציצעף ג^מ>צי)ןמצצטמל
 זינ^ל^ דןסנ״יו^לצ גלי&״מלליו^^פ ענ1י>צפ
 . *לציייל^*עו^צז^1מןלא^שן;מפ
 דלמצ^עוח*!עחפ;$יאו ומצ לצ׳מחלל^ל
 י״זי ןייחע ו&מעצתל! מפפללשסחו&שולוי^ג
 טע^ה פמיחחצממע)ץ*צ ויכושש ןצזלמג׳ג

 י^^ממ^ו^וזע
 ו דילפיולחו ולעימיצ ומיי&עמ ודי&פו^גלאו
 פ^לפצלן-^לעןשמ^נ>יו צוןוח ךפפ1 וזיעהו
 יזיצעצ לו^גיחפיצל^ליוככ^^יח^עיבזפייע

 ך״*מ ו?רט חצישי חצ&פי חל הפפחה ראש1
 ןממלמגג׳יח אלו עיבלו>ךמצחעי׳פלחל1 *לשל
 *ו׳עזיי!יולח חל1 לחצטל דמצמ מחפש$ו חו־טיחאל
 *יל^ מליצעממציגירפשמש פלן*א *ך|ן5
 ן? לע 14׳ ו^צלגלי אלש,מ1ל>צמעץלחחיצפמו

 כ־ייפשל רפצחיאפ ןצעלול!חבל5דפחפ1(ישל2?
 יגא ילמ1 •חלשש אלצ הימימ למנמ לפלו למ חלצ
 *הי״חלמנצ !ל ןצשוייפ לפצחפשצש מפח ןיצחיצ

 ץי לחא״חלפשאל זמלןיי חלפשע&מפאו׳מצלח
 ייןילחצצימצינל) ׳ץל ל#!לל ץחממחפלשלע
 ץ וגיגהל ןי ןלילחה חיןילחמפפ מץעעיצל
 לצלצ לחחעילפח חל צצולפשמ ץ ןל ןמחכןיא

 ץחמ ׳עעילממ עפןלןמחיפופצא יצפח{ללחמ
 ^•י [ייחמ ־צימלפש למלמ ומיצילמימ לשצא צ.י

 יח׳גצחמ !ןילחמ *׳צצילפגפ •ןיעצלא ומנוחלפיש לפצח
 ■"ה־י״יא ןילחמ ־מפילפל זיפשחומוגילפיפרפצא
 [^וליצ ץומ מ*ו *גפילטש חפש ומילשיש למגא

 ^ ^ זייוייפ לפצח ץלחמ #וץ\פאלמ ןילח,י
 4־זאחעילפמול מימיפ יופכאו־׳-לול)ץלעףללי!ו*צצ

 פיעפמ^חמ *'*ולז^מג״מוח*צאיגפאלו
 ך** ^>א ףן* חימלג^ 6מז ציפע1כ זופ״צלא 1צ

 >י*י.ץחומפ>לפמחלצמ*ממפ לפצ#מי>צדגלמ
 ך* ח7פיי ושפ לחאצילפשמל מימיפ לפצא)*מ>
 רע 1 געעעעילפמיגפןל חימישלפפא) ־^ל! ,^שח
 >לחלחלצליליפ לשפא ףןי*מ׳׳גפיל1 יש׳לפח 15מצ
 אי?פ 1שצ לחאצילשמפלשיש*רפצחומ1ל)^צו5/ימצ
 4כימ לשש עפ !ל הימיפ לפפח)*ח;חילצ*שיחאץצ
 אזיצפ לפצא מחפשמ)־־ %\רו *־^יחגיוח וחחגגישימצ
 ד־י>פלץפ לפצחו<ש1ל)>ש)<לצ )שפכילפפאליפ
 זציל{י1%או ש1לן ןשע ו^חג ומחנ ימצ דחחחישמ
 • .שמו ןילצעלמכ ה^עעו•^ )שצצינילפשטמ

 ל?*י י^ינילפמ מ(לב מימ״חפ לשצא מחנחחמ
 שי5< איב ומצ לחאצילפפ חמלץפ לפצח^לו
 ^ילו ילי^חח ן*ליצ ןשצשיחלפש עפ רפפחומ1לז

 ימי3ע,י *לולח*, ;שמומיליצחש^ראפח מיופ>צץו
 ץי^פמאי^חג")ומצ ולצל חמיש לפצאעיבלמחוה

 ־׳*יייעחמ ילייעצימ עפצלחא>יישמ1>צלץשרפצא1
 ^ו4פ יצ וגפצסיחלפמ עפ ומלביש רפפח1 ש1ל)
 ונפ0*>לשש מא4פןמלןיישייפפח1 *ול)יוימחלעו
 לי^י^׳ חומ יעיצלמ ח^יחמ זשודו ץל>ח חאו ,בצצ



 %9ליי ומפצי&מ למרןיי ץ?גש לשפל לקוזל׳ייצפו

 לגצ*י1ולצרחלצרשמ למרןייש רמ9לימ>רו'צ{יע#
 למ*ף ומצ^עילשמפש למלןייש ישפוס׳לשמ^צ

 ן1ל ןיליש רשפוס׳׳מולו •לערוטגיה^יערכל לשמ
 מל)^עינולערגיל ו&י ^ישלו ומצ £1צירשמ ליעלש

 %*עעצה ומצ מילרשמ לעצרל ללליל יש רשפלו

 4לשפל ליצג״ל " מוי0:צרלצ^וצ*ללעי*ץ ךלעי9
 דשפלזמוךז ושעפייליכזצ ו&ןוזזמצויצצ&ליל״ש

 *למסלומולו טימעי^ל ומצ רלווצלשמןמרן׳יש

 ו&פלפ# ו&ישירלי* ומצ סלילשמיצש ומבייש

 ׳ף1 הצולל ללע# יצ ןמצ *שילשמ לשלש רשעומו
 ^מהלו4צללצ ןמצספירשמ לצעל# למצמי מייז

 םישימחל ןילחמ •מול)צ)מל^לשממש\מלשל

 הינ*$מצ ללצל׳לימלש לשפל לשלציל :ל*יש>לשלא
 ץימורזי^ ץליוומצצרשמ למלןייש רשפ#ו!מילו

 *ומצלימגלוי^ימ# הכ יצ ומב סיציישמ פש רשפלו

 *יילומולו ו0ל£ן0ללדגייצ ולילצ א ףילחמכ לשלש
 י׳מול&לויל שלכגל עמשרש#צךייוומכ לנמלא

 הזצי ^־מ ןלפש׳לע ללעילחמלעי ומציזישמחרשפווי
 ןמכ ולצל לילישלשפל ללשל "#ורו\צ#$

 גילמ# ןעלליש רשפלו מור^מיממע^צמל ל&עו
 מ י>ש ןמלץשרושלומידולילי רמו^יו ומצללל
 *המלש דמפומממוציצ ר^ז־* ו!#יצי) ימצ מי>רש*>

 ןייצ לעצלא דשפוס 0£זילפיע*.על$טפל רמ#יו ומכ
 *רשפל)מחוצ"6*מ י&ימ^עי^ר^לופכו^שמוי?

 שו^ו4 ^למלצ סיצ^מ^י*" ללשיו ומצ לשמל

 *לוזפל ;ציציו לזפ לול יששל ןילזול 40וי^ר)ל#ל
 -דצבל1*')שע^ זמצגיישמ^יגולצ׳לל״היש רשפל

 מולנ ל#ול£#צגומצג״לשמ^לילישלשפל)*ורו
 ל&מסהל^יי)ןמצשעש^ל^^ל^ל׳י^ רשפלו
 יצנלצ זכדפ ^שדמ^י) ומכ לשלש לשפ#)*ולו
 ***־־דץלולשצ ומצ לעצרלרשפוסמירו

 ןלחג ילוי ומי לשמל לשפליימירוא£צל לולגין
 ןמכ לשש רשפוס^צע?)!ייו ^יצל רלעי<
 *הפשל סיליצגהילצעלצעיל ש^כלל^יי}שי*י

 ץ^צ ליליש רשפמ צי>יל ׳׳מול>ר&ל לילש;
 ןמלןיישלשפוסמול^שע^מצ)ומצללשמ

 4רשפמו מולוץרוויימכל וחציפ ומנ ללמפישמ

 לפמימורו צל/^ירל^צל ו£ע ימוולןיוומצמעש
 מו11לי*חמ שי^ייוזל רל^גג)ומפ לשלש

 ר־רילילחכסש ^שוזליפלצ ומע לעצרווועכלו

 $ייממלפמצ#ל יזןי#רחמצ לשמל רשפמ) לצמו

 וצפלןייש רעפוסמול *\ילישצ^2,^^ע,מי

 וףלשי> ןיוליפגרחמסוןימג ו*י|ימצ וסל)למש

 דממ1 לשילל^ושלךלמלס ללוו/ךלמ ולילאל
 ן<והשלפשחיע זכרמל יפפ *0$ !\לוימ/י
 גצשוימ רפוש־׳וישלשל ןללזיכפימרשמןי&צמ

 ללצלשצשוימ ^ושלז^צלצמרפושוצרומרפיש)
 'ילעמל ו&ז ללעמל ץלצצשממ למיעפבזצוסצי

 ליצ^וללו למיעכצ )צ סרגנה ללמלש סלזמ^ושלו
 ץלולשלציפמץושל)׳•רצלצלישגרלצ ולצ לל^ןיןי

 \יל$מ*ח1ו ומפ)צוז4פ)צוזיל*יצחלילמל ןילויי
 וילמצייש דשצז^יו<פילרשמןולשז •'^זצלשמצ

 רפופל ׳<נרןמ לצ)שזבשממ רפוש לזלרי־ ורצז־ומיו
 ד^׳פצ שימעמ לעצר^ודישצרמציעשוימל
 —>פיי ןוי סיצלשמלשלש ולשישלרפז לשלמו

 |ל שישצעייצוצפירשמלשמלולשישציציצו
 רפושהו ׳׳ עש ול^יץוו 4ריויי לולש מי>רשמ לשש
 ללכנילצו לויללבלמנ^פימצמפשצשמש״פרומל
 1צמי לפרלמל^נו־'לןילוזצ ליולצ)<ילש הלמלצו

 ץרמפי י לול סיצרשמל דלש)׳רצייצ לימלגל •עשצ

 צ> ל5ןרו׳פלו פירשהללצמ סימעמ לשלשו ׳*לשל
 4רשפ# י# פפורשמיכש^למרחל^צלשיריגל)

 סלו לללילי לל לו׳ ליהי סל )<4 לז׳סמלל ורצויציש
 דילצישמלש^ילצל^רוזלל^ ליהיללליז לילי

 ^צלשיש^ממי לל^ל ייצע >יי8׳י ו^יגמרפוש
 •>ישלש למילפאפרומרפושלצמילל לללל

 ו>ל>כירשי ז<לךעל רפוש ןצירשמש^צציציהו
 "רפוש לילי ן4 לפרלמ ןללשמש <מ*צו לכללמ

 זיגכלוסצו לפריזסילרשמפש ול שיריצללויךיפל
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 1י״י""י;ליי 1>ד*יבמ״״םימדועמגריגיחד^ :^גויי״יי

 ר״יסזיי״גןצז״גימ־לא״י^^^יייגי
 41טיז־1!״״־גץלל״ו ז*** ■4
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 י^״^הב״דדמ״יענ(י^ייי!י׳י מ׳"*ייז״י^ 4״?״צ״י-י״י

 ׳-ו^ר-ר, **** "*^ק^צלויש^זצ *זי1 ךמ!־.ן^,י,עול;"ל***ל!מנצצ׳וי׳י

 ***מ&גמ "£י׳>**~"
 סיי".";?. ^"י״״^^״נ""'יי£ י^יט״ו״צצל״־^^^־ו״י,^,^ מ^דז־"4?
 ^ידט׳ל1ו״׳^£״^^ג1!,,',!״',1״אי!' ר״י״^ךט"ל^ד*יצטצ*י**צ^>צ*ג

 ,5־זיי״״י׳״יי״ימ״״־״^מי־ה ׳*"י
 םעה*נ^,^.*!'״^״'ע^^1ה ־,,"*יי 'ל״>י'ו׳יל1י*|1״?|׳יח״י>))־צזז1ו

 * ־ '•* א,^ייר^ייע*״ף?ייי!ן*י ןיל י" לוי;>>יא *1< הלד&צ• ?ולצד״צ־עי״ע׳״
 '* עי פ'עיגמ)(ךי^ל^״^זלל^חןו^לןאגחיפ.לזמצ

 ""-,ימ^י^יי^/<ציימייזילע<9י^ ב-י^ןו^זלג^^לי>*ץ^יי^זל^ןי^



 יסדמישמ ןיעכ*יא ולש*ישילשא ןילהמ ׳די&הלע
 ל1}(שןע \י^י 0י^ל>ילש6דעכ)< עשי }היכרשלש ןוי)
 ךיג*א ו0ךי>>ז^ ^יעה יגמי^ו^^ממזמה
 ועיצלה ןילייזי ׳\רזמהצלני1)ו1חמ ךו>יעיגיו2ישן>
 ין4זי ^ח> לשא ומיפעשןויי סיארשמ השמה יולש*

 פי^בשח ילשלפעהלוללהןייי !ן^ב מ&׳יייי ן5צל
 ךנלאיר ך%עא<>$רשמל>^לחמה ילשו
 4רכיגצןיו וזייפ :>שןויופ*גילממהשש ולשי ישואיי

 •דן&כיתיז&ו שןן>וי גיממעל ה?׳מי *3* אי״ל
 0$מג • אימש הלאל ן)על ץיצי) ץל*9^ קי* 4*)
 למע ןי שש *ייצקגיימעו דאאצש פ4המיי ןי ישעאלצ

 הכיאו ןהמ להאלצ^ע שמהע דכש^מזיש׳^^
 וממעשי ־היוהמצוגמכלצכויי&ןהמפו^הימי*
 יקוחה י^יןיקיפכשיש יפלוימאפילולצה^יז׳פה

 ^יהפ ז שעג ךכל יאלמ רה#גץיצצגז רציעג

 ?יכשוימגיייפ יש צלמל1לגהו4ייצה ן^יזזפיי !יילשמ1

 דישיעי יל ךומהשלממה וילעלעיי *5יי'{* $$
 ץלולחמ^זי) זיש^ה 4 •טשליפשומכ^
 *)עןאאאמ <ג׳הישמהל שיש וציאיצלכפ לכוצךלל
 ־י*ז ^ןעל וגעשיו&ושיצשוימגימפוש פלשו השמח
 >־ד1^ע הגיאש$*עו< הציגיהעלויעכהעוא^ששש

 ילכיעלשמ איהש ץישלעצ ףלויתעאלשייצ זימיעגל
 זי] שיש הצליהלע ;ישיעשעליממה ןמיהצ ועמיאלש
 ץזיגשיאל)
 ןיאזרו ף^לעלמיעגל^ץעצי?^^״גע
 ץליאל הליההו הץ*ה}״ ,'*'ייץ^ע
 1ע *הואאלוההי ללע^מלגי>לף^^ל
 לגלימע׳שלעגיילאא^מרצןיליוממיעגל>ייא
 ל1גאמ אוהו ה^שה יופשה לגצישי אלי ?גילמ לע
 השמהלעוהאאמ ציעדשגפ ול ויהיש רשפא לצמ
 אוהולהא עיישמהיהפאשעל) 'ג>נג*1ימנש^צ
 יפיש יא $ ליליש לשפא י ל הופגיעיגפצ הצי>לע

 לדלדימ *י״ידי״שי״ב.—•־■״• רצישלילפא;עע*דףילנאצלפל^א יבשוימ
 י>ע עימיעגשואעלשמימעשישילמהצו >^ואגיההעלשמההיהממללאציעיגיה1* א יא
 אאליוןמכהלעמלמרידידיגיגיהןמעשל ןלןליפ)מ>)גרצ)שאמי>ימלןימ1יה מלןמ^יש

 7ע עשעואלע היהפאו מולועשהצהגףההה יפה
 ל 1>צ\לן שן<ןז ל)וא^מאיז יעכהל^א ליחי זיילמה
 ליהיאלממג״ע מיינויניינ^ע״חרשמל ליקמאי

 ןלוי^ליליא^^יל)יגימלי זי^ו ימכזי^אא'*
 מלממליפכיעיצר ץלחא ליהיש ןמי׳כא^ימע

 ךלמל י/פי^אצ*• י-^ילמי ימכ ןימימעש היהיו
 א^א ץללא היהי אל)?למ היהיש לשפאימולי
 4זיצי״צילצשיש ^מוזצדןמ>הלצא ׳•לייאמכ1נ
 ;לצל> מיצל הילהאהיהי י^י עואו^ליההגיייא
 עליעל ויה♦ אלפיפילשמ יגש הלמלשל^או

 עו^ולו לייג \^^מאיו ומצ הליזאוהשלח א<
 ויכומהלסמשרשגפחוא העצראואלשלשויהסא

 גז׳וימ רפיש^גפ סעישאלהז הליזא)השלה ויהי ול
 *זילוהי יכ^מגלומפיעעאןאןגיו* איהה עפצ ימכ
 עסרלי פ<גהכהגיי^עעעאי ץישעומצגשציאי

 ףהא היש היהי שעפללצ״הישמ הלמלןיא^1
 וימאי^הלעמל מיאצש ןמכ ןיהיטפש היהי ממפי
 ד־ינייה שאעןכיה יניש הל6ל סולץש ןמוזבש
 *זיי מ״א הייגשל דיכפיהןמ ^שאיציוהצזמ^אה

 איהו דהאצישמ הל ןל היהי אלג ף^מ זיגושאיה
 ר״ל איהההפהצו׳סעלמהז ומכאגלצהל*׳אל

 ׳'ףןלח ונימיש רשפאוצויצהיז לצלימולו
 גצימידיפלשןהוצעגךילאוהו עשה ץייד}ד

 פעידשמצל שיש ןגיאיצ דככציגייה {המגעא> ף^וזו
 ־צולצולןשומה לופה לפוש? זישלעהשרששלע
 ץערשמ ף^י ר^ייע ו ןעיוג" ףולח ךיע יאבג העמו
 למה ול ךמ הי סיממפ המלו השלהה לע שיצולהאה
 לצכצ״גגצ ןכוליה ׳•לנלאמהיהיפימעפוךופה
 רמכליירעמל)צהציעהף)הצה<ישפהיהיצומעפ
 הלפי,י^חע ןשה לפוש ןמל היהי סיגפעפוצפוגנו
 שאש ופוליהלילו;מול)*הכגומכללמלמלומ)צ



 ללמה שייה המי ^ייו^יגוו^ועמיו^^ע^מ
 לו^מ^שמצפפץמי^עג^מימל
 ףוז>ל לאמוצוליממה זזמיעצה מוןימ$עלאמ
 )>?צ וילן׳ממלציציימוהש ריצהלירפ ןיציציה

 ליופ^געיי^מסלצממו ^^זגהו§
 לאמ היהי^ישמהשצילש^ה ךיפה לפוש ןיצו
 צילש>*הך1פה לפו#1 :*ןלמל הלין> ה*ו ךלפה

 זי3מל?צ ה6שפציציי ו&פליעל ץלי^מ#^
 יילחמ היהי $ סרןיומציאי ־־מל1עלאיהההו
 יילחמ ורצי״מצ״אומיץמ רשע ללמל)ףןיזז ץל

 ל4מג ותייפצ ןיציהי פש וול^גו הלנגמלצ ציצוי
 >י^ זנמצללצו ללןיפצ £י ןהו*י^היעצי$
 לאשצ׳ל^מר רבגצצי*ןץוהיצל אהליבנ
 ןמיזו *ןיל ^להצצעימח(ושלש)>)צלפ
 צי>ל ךזצללנילמצהפ וציממלצצ ןיאלשמ
 ןיל ו הפימיצ סעפו ךופהלצוש <יפצ ןיגצישי
 לפפיפפ ןןפמרא ךלמהלג^י3יימ*מ ןצפילי
 וי׳גצ זיצלאמפליעל ולךופמהיצ״לשמ ליצי
 ^מי המואלו הי^הל^גלבוופלל^ ןפצו
 לקוי יפושעירשמ היהי עשהךלפהלעציצייה
 ^גפהיפי הזי ןוליאןמילו *לצהיהמפגדהממצ
 >מצייפצישהצל׳ממאשעלו 'ןגפריפפןמכ
 ויב&ליציממפו הצימיעצצ ךילמ* פיפעפציצייה
 ^זיווצמייהלצצוויההמ^וויךכזיזזלגולפעייל

 ׳וזיו*# וממצהמלוא רג׳י׳ומצ הצימזמצצ וצילמי
 ׳ילצמ ^יציציי עש הלופצ היהצמומולולונ^יב׳יכ
 \לצי \ללי צ^ילומפויצילממו4ז^יגצצץע
 ^ושמלהצולשמהףוליאמוה הה;פילו'י3זלפיה\ה

 בצזפה צירשמהףליאלדו*׳!יג יציצייל ןוממה
 לצע1הצילא)יצה*.י 6יי 'ל)!י *)לו אשמללגלקמה

 יגי '*>ל^יה הילמשלילומצפלעלרצוש הימי
 פמ>וומ1פליידהו!)^יר1 מיהי*יליו*ו ן׳י£

 י־״יילצשיץב זלציצי)ומצ מלינגל הלוזה היל* *גהי
 פעוממלה ויצילשמלמשומיל)פמהמיצורממ

 יה ןילהממוהו ן^הה ףוליח הוילץל

 ךילו :!גלפמ לעיא׳יה סלו* דפיש *וזעייוש* זל ןך<שעל
 ^ו וחלע רפו** ויה •ה דיה ךכ ה* ו# ל* *והסממיעילי

 יציויצגרלי4צ ׳וגילו ומכ^צלצמהיהי הביציה^צןושלל
 8לי ו*>כ *ריצ היל לצידלעשצווהלע זי*הצ8וצפידו
 סעיד^עפףןלהלזויהפל)^צל)יצדהעגימר/לפ

 סלומעשהילצלציץושמרה היהיצי)לפו*יפהו
 *יל ד^צ רשמ ))גנציורהזימלע^יגש^יריצעפ

 ןצ)יןולצלצמה לפושןיץצשד;!יירו ךלממ ךמ לשה
 *ןןוזלן>ממהש׳שלפה סיגל רפושל ץפמה ץצו ף^הל

 יוצלנציצץ*ב היהיצרגמל ךממה^שלוצצצצ רצי*
 ציזלל״המ יעדויל הלצלשמ ?גיץצרלהש ןצלאיצלצצו
 ^ןל^1ו>צכלצלצף^העמל^ירל)לצלצ

 ף^אלךספפצצשלןלללנ ן^הש ו>לממלבפו׳מילן
 לחצציהה ',הלמהצץגפיע״צ יפלהחללצףןיא0פפ>{י*ק

 צ!מש*מגימש דשפמירההצצומה צמהןילאמריהו
 יימו לוציצל^הפיעמגצרילש יפלגלשל רהמ ן^ומיפצ
 $פ5ההצתמהצירשמ^^
 ייי|זעו ךל^מגפפיצלןיצרוומן*צ(צ1)>פרפ)שמיה

 לשכרו ׳,הדוככגמזמיחימ^מודוסמרמצמי/יו
 ל^מלסהלבמלומכללצציישממלצהוי^מה היהציש
 ל?י** י£צי ומצ ^מיפהשמלצהיהצימימעפוממו

 )5יהצה קהלב ליהפררריציענבשימוץירלו^ומול)
 ^הן׳רבלצ הייפוגה אל )יל ןממיש לשפעשללשצמילו
 לגצ^ייח הצופיו ומצצי;מז;ימזדשעצההצממל שמשצי
 לחצש״הלופיכ ריהשיפל ליגמצציללןיצו ׳הליממצלצומצ
 ׳והיהמוןיגץי*ש יצל הזיפמציומיפצ הל(יץו־׳המ7ןימצ

 זףעכהצימגש״שצמצ<פגגו ׳הציעןלל^שצ אל
 דרצליפשאלי )גולגגדטמילימלו ולוןיצהצהיצצימל
 'עלי רל^רש*>)^ג ןגישלהצימבל>צע;יאלוגודה ב
 ממ 8יה ךנלצעיליןלדו זיר׳צמ רצצשיימודצצו

 ׳ומיצ ךישמי ןלפזיילחמיועו לצ^יהצ^יצ^צךהיה
 דחלםהומיד^רמהציויו*ימשהצימ)מצלנלפף ןיב
 יףיה ו4ו רלפל ץיל)לצישמז^ציהגגעיי זיביציהךומב

 ^עילכ יפי ׳:מילן ללוהיו דל צירלררצצייש8לצי)צפ
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 דיצל** זיימי תצ א1פ ליצצת^מיציןצגגפ זי^י
 מ?יייףגייצ1 ל;1וי ןיה סמיצמן^ת^ 1^4
 ל^* ^יי^^מ^כ^ףג,י^יצ^
 ?? *י 7^ןי^י ^

 ס*׳י ל#ל4צ1מאו4ןיצ4צ1*
 רי4הלמ ע^ה^ירנ^הו ;פ1ל1

 ******£ ןילי ^^^^|^|י{וי4מפ

 ^ י^^רפ^ח^י^ה^י>)י15עמ)ה
 ז׳יאולצפןטן׳א יי**י* צ**צ)י$צ ת)צפלו צלפפפפ
 4דיגעגל^ (ל ץתיפ^מצצל) <צ3ת>צפתי

 דיי^לעי)צ*׳1י^דצ3וע 0ע1וע}4ר,ל ץ,ר* <עיל6>מ
 ׳***י ^ל^)^גלל)לפל^^זיגיל)^1

 לחנ1פה׳>ל)<םע))צכל^^^לפ^^
 ך-5 £י ייל לפ״פאפ וצלצ*לצפ41לןץלל1ד# *יהו
 $ זיץופגכלמ^ר^^׳לפ^הגר^עו^

 זיצטצפצתנסית# זצמלעפצע *יפי

 י^#^*מלפוצעפפפפפ1)}וימ"
 "וןז^;י^1גןיפי^ןה1

 ןייע^גןמד^הלצל^})) ׳תלפצפןיפליצ
 ?יצ ל יה תלפת לפפ׳פיצלצפפצפ^ע^ףלתהי
 ילצךלצפ החגצןיצצשכ^ פצלתצמ״מ#*#

 1יויכ4מ לצל^זץ*ג הימ^^1ל^>1>^ יל
 ג־דימצ^ *ציתצה^^*פיצל4ע£

 ל*צ{יי4פצצפממ לפימפהגזי>פשג תמי זיחפנעמ
 *"לצת )לצ#לע עעפ

 י־ףי^ע ל)צציע5)צןעג!ג ךיפצצןציתפעפצדצי
 .מלגל עגל |ייהיע^געעל)״^ל^צ^
 גגל/עי> תל ליעפ״ל)יצלכ1פתרפ>)לצימפ התפציי
 םעצ1 ף^נ^מיה״אי יצלע וריהצה ויצלחב
 ׳*)!יךצלצשילףרל)ף^ביצלי1וצ1 *ללע ןיילת

 מ י : 1 ■ץ ■ •,,. ,

 ןיילה ^תתכצהצ^צ^אלגיןמלעחית׳צת
 כו^>1^ע)^יופ)פפן^ג תרייתל)יצלעזיכל
 ^^לפלל3<צלהיה>^פ^ללצ)תלעילי^ל^1

 ך^ילו ו^לדט תליצ זיצפ תל-יפ 1>פכף^ב יצ זיילתו
 לצלצלוץ>9ןושל^ת)ע אצל* *ץוללעלצפ
 !<מו ןיילצה ל?הקר*ה>ללכעצ ^יצ ת>ל> *ל

 ל/יו**ו0ילפ# ל לפצ^יתפ ונל^לצצגאצ^תמ
 גזר)גצ1ן?>פ פ>*4 לתל יל{*ת1<ג1גע!)יזיצלת!פת ^פ1
 יית ^ל)צצלןיפ>צצן!י>לימפגפלתןתצלאעופ
 \־׳ל,יי^קילדכ״צ)0צצ)פפ1ג^צעולפמלתכפכ

 ^1?ו1כ לע1ע ׳'{זייצוןלתמ יפלצפוליןנ1

 פדוישמזיק^וריל
 ללגגועיע)•ץ1ליע ףלימפמלפצצפ ^ ער&בלנכ

 ^^6^^יל^לע׳^לפציצלפפלצןילת
 "גצילפצפיצצ

 ^י׳י־ייגצ,^^^,^^

 ־דיצללתצגת ׳ציצצ>לפגצ)צ1ל^לפעלפפצ

 1 לפצח) ^תפגיתצפל&צןת!
 ז?י״מ.^ "^תצצצ)^ל^

 ^אל^צ׳תיל ן>פקי #ל1פל)1צל )^ךגמצגביציל אי<
 -ציציזי61ן>צ ן*צ1ל;1פתלצעופ?יבזויהי $#ל#ת*ו<

 ^אטפ ןצצ^ל 1\מל11^ג ןצצצ 1ציל)1׳ יייוויפיפלמןץצ ךלל
 ל0*תל^ל^לכ)צרפ1פ ־ציתל^{י)לימב

 לפ)פעפה1>חצ דפ)פ^פתל!י וייהיפיתלפצ !%לץיכ
 צ)לציהי1יפ1ו לתתצלפצ *1? )ל>י#פין>#צ)4*עלצלצפ
 זיןיצפ>)תלע •יי>י פתופ^עלציחג היויי $צצןו/£<1פתי
 1^ף^ל^לפיצןכיתילפלכפרעגפ^פג ־צלפצ

 >יאילפ^פצתתצלפצעפ^עצ)^ץמצ^0צפ *
 ליזי^מ8הערלפ׳^))צןןו4צ 4־ובציפ״פלצמלפןפ

 ז^^צפפעע^^רפמ^לפיייפ
 צרצי רפ**. ןייוטגצןצ ץמו ז^1^ילפצ ולחצפל^י
 דיע1 ־ללמיפפ ןצכ לג^גצ^^צ פיפעצהתתי

 כי1ה1 לע #1>ו ^ רפ1פ)לפיפ^צ*פ ףן*5יצלפי
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 לוזי פ1^םימיוימי ק^*ק^*יכשי
 צייזוג^מרלה *עס^ע^מגמ^מ ומצ>יי)ו>

 ,מ&צללפי ץצ ויץרצזי״תלסי רעי׳׳כליעלצר,)* עפזיו

 ,קיזי* ■#לע רמיו צלעפרמפ זילך)#!עןיצינד וק יחל
 דייע^יע קיויע^11ןימ5^זיועג *,!?למ קמעג
 דיכל*>*ק,ל>*יגג>כ רפ)פת>>*יעג זייזי״הןי&פ )ל
 >*,4#ל>יפיי>עי ׳געי^״גנוסי^פ לי^

 ^יוי&רצמפ . * זיןיגןילל ומפ ועילוסירפג* זיל

 >למיצ
 וגימטילפי
 •־וח^״צילממ ןילפיץבלפלגילעייפ*4^ '^>ז
 וקלפל״ללעייייקעו "כלןעלעי^י^סלגכציפל)ל
 כי>ציעכ^*ה)^^דרמ^ז<נן1קיט1ין^^(^צ

 בשי* לפומ זייהי
 ^י^>^להפי>יממ^ לולללסףל'^

 ד־י^רגציעכלגוילי צעייפמעפה^מ**
 *זייזיי ליז לילופ^ל

 גמיז^י^^'*^געלכ^י^צ רפיע ליימי^ןעצה
 ^ל ל1>>צ>עיג>ג 1י>'*ו56י>י^ינעכלי^ פ״צק
 ג^14>־ג יפי" לייה* וזי^׳ י1ל>גו\רג^ לג^צ>צ^ויד>י)ו^ע

 גמ;*)צלנו^מ(ו^דח^לי^מ^לזי!צש^ז<)

 (גפןימצפופ*לל פגמלפפ יו יי1$4פיצ#ןצמ '$$ל
 '4* ולץ*פ1##ג>יפדזו;ולפיי>>>)־^ל^כ
 * ץ^יק^!־^)עלגפעמלפ)ע^לח^י^

 *למילו^^^
 ליו קלמ״ממיעפ זיגיילו עציל8^*>פ ולפי^א יי^ל
 6י4)״פ^ג^צ*י)יגגלפמלהיזי*ל1גמ>צ^לעי^לע
 )4) ^יעלפמ)ימ^)ללק^^לעגל1וול^

 י^לצלג^יי^ב ^כנ^י>ייניע'ןייעי
 רנ,ס ׳^תלעגר^מר^עיטפ^ .#>

 ^לכמלפישיו
 ^ >למ^8)ק)^רפ)מ)!לצ^ףזו>/ידמ>צ1וולו

 2מןיצ יגסמ)׳ילנ)לצ ל?ל^ לצץזלי דיזוגלל

 גמ4י הוןלזלי לללפל) לפלפל)לז׳נלעייפצןוסי)
 ׳םימעו* ^לפיפפצצל#* ׳4לנ&גליפפליעיבלל)

 ץצ# )יוה פיצלןללללגירש׳)צולפ*^ובצזמ^לפ^
 1פן "וגל)י1יצפ ומצ ץלפל רצופליואל ליה קלצק ^
 ^יהניצל^^>לס)צ^פין״פלןי^לפ>

 *7*^ ,* ץימפצפ ז*זייפ*)ה)צלועל לךייצזיג

 ,זילשילזעו ׳לצלצל*יישי ופל פ*פלמ ייפלפ ,מ
 *1)על לצלקמ צלמפפו# ל^ ל׳לפיצקל-ימל&י
 מ^ילוק להקכילפ)* !לשיי ץפ ריגומהפלפגי לועו

 זדהדלכי# ל^לזיפו*יקיהגיפ *ולו ךמ*5£*יה
 ןיל *ל זיח^פלגיישילנע)־׳וגלקיכפומצ ל*י1ל
 לגלל ןושלידןו צעפללפיפ$לזי^פלפמ ליל

 ^^^^)^))וןמני^רלמיגפטשל)^

 >לפפ ^?ילומ^לגילמויייעו ׳איקמהיכפ
 ז?>זא *׳ל^^))פו^מ1קפ^צלי)מגז)י^לגי\1ז׳
 יזידופל׳יקסל ^לגפלגאשעי^פמלגגצרו^-מיפגי
 פילפמלמ לצ!מלפפיצ!גלפיויול^פלפמצל
 לצ יז^ינל^נעלל^וזו4ליהי.לגגצ)צו>עגי)1^ע
 ׳לש* יק ,צ ,ל )מזימלעל)<ע!>פללעלץ6ייי ׳ימג
 גג1מי.לעייש)ליעי ׳*נלןעו*לל^!לרימיייי^
 *ללמפמיעגלפיצצציפלפ#עפ|לפיפןפ>צ
 לצ י^לי^^ןג^לילילגפפעמ^לע
 גל ללןפלליהג׳ירמי^צצילפןצגןלעי^^גלג
 םו^יצל־יל ע|צצ^כ^עלז^כצי^יהעי^ל
 1ילמ<** עמ קל שייצל ,זיץל*1'פלשולופ)<׳*ול)וצ׳חע
 רמי ול ולופן<ל 4#>*עפ>י>^ע למיגעזילפילו
 יזיימ^ ^צ$פיצו1י לל^ליהיזיזילנגייצל
 'לצל>ן| קוספלו ןמצ&עלללוזזי ללייזייפ״גל
 שילפמעפ !'י ש׳יצק ליפהלפלשיליעי׳פ^רעיפ

 פ^פיפילפללןק46 עי^׳^פלזי^וץןפיייר
 >צצל2מלי1לגחיש״לפ^ק "צליגגלללצילריפ>ל
 ז^יצע>לפמ1־ו ןקפואצעפ )לפישוללפלפיפמ
 פלפעג ריעו ׳4>על לל*א ללעק^לכייפילפל
 ריפמלציעיפרל ןלמצצצצןש*ר י^גולפיצאריפלל
 ופעזע ^יצרפזלילפישיליע)"צלגעללפלמ



 לטמ 'ס^געללפלני לילנדניניילנייע*נלל %< ^
 גי*ע*ג*דןו ©יגמ עעילפגצללמ^^ל^^
 <ין©עו־יפפלכלל^זזג^

 ין*יל>לפעו ץגעת^ מ^ל

 י"^ י> )*©ע^פעפכומצע ן'כונודפ*לללמ

 ^יפאימליוויג^ע )^ען5דצלחמ()©פול פ#

 ^ ^זיזייל^לאחר^^א^מגרף
 טמו '^עלגפ^דפצפד^ה^^^ך^^

 ^ווי^פ)^מ©ל)נ^^4למ
 לפועיןו>^ •>נףי*ע\צ ^§ |ף^ ^

 דכצ^ ל*לפהל6ה>לפ#)׳^ט&צפןיוצרפופ
 יפ1נ6^1ג^ ?י^ל^גגחלפ^ן *לי^^,

 יצ^©פפגמ^לפ^,מצי^ןללםגפמ>צ

 גשיילנמפמו י׳ןייצללמ! לל*לופרומ לעופולט^ון
 ךפל

 רמ^לל^רצצפ^ף^ל>ר*^ו־לצל^ז
 לפ^וצמןמדפמפל^תריגולןוציל^ *ל!*
 רכילמלוופופןינמפצצז ־לצלץ09זלגליז^מו
 כיל1^ו ־>)> ימג^״גיולללמ יניפו לגדל וללפלכ

 זיצלמל ^לזינילפמו ־'היומגופלומלפופ לחעילזי
 ץצ יצלוויגפוגצפ>^\ל©לפ^ג היווגצו !לגיס
 דו^יק^ןילךץן ־לכיצע׳״למ^הפפע^

 זייי^ל ו**91)1¥)׳ 1קל>!צ ^

 פי> יחלובי>פיפל דהמועיצל לחלחלו
 דיוזיפצפ רחמולזטפ^ליג0יף^ל!ומף^
 ל^ני לל*ן ל1^מר?ערחמ׳^ךפומלחצ^
 ^לי>צ פיפיפל־׳ל&יעגהטלקולדילמל* ^לו9
 רי^צלי ׳פמךרלקמזפודןלדקיפו הגוגךדל
 ^יי ולדגו ן^צהצ)ל>פיעלל* ללל^ת״מיפ
 וול לליל^גיויניול ןפ פ*על רגכיה ךרל לול ©ל
 ךי וכינע י<£ לע״ליהנימציומ ול למינילפוליול
 יהו ןיצפגצפ !)^^)♦וייןיציו^ממיפלוועיולניוה

 ןללל^דהילעפלשיפ בגדו ׳׳מטי©ילטפצהו
 זי;נלף>ג1ילנפןמצהלעלליל׳צלפצל4עעופעפלכל
 *זיללגוי יליחיעפגילפהפףופוה ירמג׳ ול*#פ ומכ

 >י)1ג^ל יצלפנ לעופ ןעפלניועכג׳ל פלפפףיצ>ע
 ולגעיו ללודג לעצוונ׳יטצנגיל יניפפלש וירכ^לענכ
 עצצ**פהפ!פת לפיעי $עמלנלעצ)״ל !לפגףממ
 לעוני לל1כ לו*י5ל ^עמלמעצץלנף1מצ^{>ףילן

 "הילוהלל ה^ןי^צפןוצלפ^ לדוהלל ז^מהגיא

 >גל^חפ ןמפכיהלצמןיו מע1ג,דל^־>פיו*ףלל)צו

 \ "׳יעסמע״קמ ן7כי,ג;יחצק>צויל/יכעב
 י*ל*יג>מ!40ט>>'^(נ5מ!14*;׳!י^ען,

 ׳לכקדקצן
 מיצליז דגיל*עין היל>1מל)געיעלה\גיו לעי ולוכד

 ג*>$)י׳מפללמללולומלל)!ציעדלדפפלפלפני׳עדל
 לצ,ללצ עילוצידכללצ>לכיי.ללן

 *1> ץל^י)^1>ן)צלצול הוגילפל ןצ^ןי^ן

 וג״לצץ5יעהגגיומו>״ליפ;עכע);>ל)מצ

 יליע* לפעןפיכלחצצפכו לי%יצג ןלןגדלן©

 "עיפד־לפזימה
 י ייי>ך ךרלצרעל)וכגדפל לגיל׳לפ *!ל לל

 ׳ , ^-^לצמנרפלךלילה לל -יצדון״פצ
 * ^חרי^פג^הממ/דפח,כהפמןצןללל

 ^גלפלןלכ;כלןי)יה רפלגי)ל>כה^צ©יל^ לפכו

 ''ל^ויצפפיומצהוגמכפעממ^לוצולעופ
 ^ל^יפהדפפפי^ממלוןלכי לפל,פ ליןוצעל

 1־^1 יו^עשה^נייגפי^יפכולןא^גריו
 |צו צהצ>כה הזלע עלוצו רכפ* ןפצלכפעין^לל״וי
 \>ציצצ ©ל^יו^פללןקי^^^ן,,^
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 ןיפהצתת ליחיפ ת>ל> ש*יל•יניימ* יי*"'
 ךעפמעעיג^ךעממיצפיל^^יגע^^כ
 יח״תפיד^ל לדוקצפלפ ^שוילעליתי זילפימ "פמליז׳ו
 .ככלפר^י)\פ*לןיו *שתל עב^לגיי ימה פא{י
 ^4)ל״תלמתמפיאלזייפציתת ל^^ת^דינייצ#
 ,נ>׳׳ך1>ד ולפדגלתיזזל(לוקפ^פץיפלמלומ לילי
 פעוצ^יצי ׳'לצדלגממ ו^לילי^^
 ימגלג פ^*תי י\תפצ<ןנלילפפעמ לליצ זייייי לפי^
 *לויע^פךי&מ)פ^זילע ומצ<עיל*#י>וי

 ^יע ת ירצמו תיתוג׳ית* וילנצ <ןפת{ץפהצו *י#*#
 ליצשצ^מל ןיס ׳\ג^ן1>יגףפח^זףטיפדעמ

 ץיתלצית^כ^לצימ^ד/תיליויי ^יצודצח
 ־*♦.לללצלפיי פלתללל הת;פת^כי1ץצזי^ע

 *"לפיילקזישגפתלמי• חגול^עולזיל*
 יכצןיתיו לצלל^* ת/חכמתשית^רצץ**'לפרצח
 לת# ו^עמו־׳לפמ^תל^יליי ׳־!יילמללג
 לצו ■^לצ׳צפמ^ה^גצץפיפמ^ןדימלפ

 ר^מ״^^ע^מ^־יזיז״יי נח^^|׳#עימ^^*<״׳י^?
 4נ^״^ץיי^י^״יל״ייל?• ג״״^^״יי^יל^

 ]**ס רלללעו״ערפא 0ו^ל\צ*ללללצללןי*
 ןימל ^ר^גגמגלמגצצל^פלנןללצלי^יצדכז׳

 צלוע\>>ל#יפיו ץציצ^ופי^פ^לי^^^יח
 ^עלןיצ^רעיל^לפ^מ• ^ליציל״ת ךיליל ^ילצגי
 ^ילמויץצז״^אריל^ייליצ^רילהייריצ^עלנ׳ייי

 הפילחי ילמכצ^ו לפצומול לומי^ייפת י^נג^י״ה
 • ^למיצומצ דימצ ולול תמיז י^)לץהלנןיגיץלו

 ןלצרימ פעוכתו״מפננ "־יגצ^ע ךימממייפליהיויצו
 יעפש>?לע*5לצפליןי> ירפא^ליליהתפע
 *צולפילתי >\>כיפנ^ו^1וג^פ5^יי>צצ

 יליו ךל>צ{יצו^ד5 יצל עלקי• ל,לגל1לולל5 ילללמכ
 פיליציול^יליי ימת למת5״ליי עלצילל יצ ועמפ5
 {ץכימ^יהיזפע^צע^יציו^

 ^מל|ילף )יצצ ערויי^^שמלעפצילצ^למ
 ןזיעיצפ רוצילו ףיליחצ זטיע^ייציצ ׳'#)*ח די5^

 *ג#וחופמול׳ילכצוע *ייללל *יוציזלו לימיצ
 ׳£זי ו1*ו כיויעיפל

 דעיה רפהאיהו מומ<ידפפ
 למפללכלעיפרעע^ש ללהלפלתיצעי
 ^פי^פליהגמר^לו^^ויוף^ולל

 ^פלכיה^ל^^לעיצוימד^כ^"יזומגי
 ויעדצ ׳'רנגיזיצו^מ ללו ^^הלצלמן׳יפפידפלפ
 לפלפזיפילי׳מירדזידעצללילצמי ןיישאלצ

 סייגלמ *יפלללי "ליל £ל^ל$ל <3ומפל״מוללוצ ליל
 צש^ג#ת דצ> ומ^פיגגצ״ימי לששוללמ וקיפץלמו

 1^:יכיזל^לל<לצי^כצו^ראלגי'^כגו

 יימ^יא ׳׳{וצ^יזיכיןי פיל^מל(הצויצחמל רמ#
 ^לפי^צל׳פילי י*ל%כצן פמצל1יבבד^ן>י.י

 דצ>*י 4"^לד^לןייש*^) וצפגגמופוצצפחנ*
 ן ׳פלי&לתלז^פלמאימיציליו פרפלשידפירללר
 0 ^פירנ^לפפזיל^^פל^^לצלל^י^

 ^יצ>איצף4יתת<מ לצל ׳,וצרככמפפ ^גמזידגג
 וילליו פלצ^לצאלוילמן1 ל^צללצחמלי ץילל
 ופטליו "חשיכיי '׳לליי*וללצמלךפור{כדע
 /^ יכפ ולצי) ^,לכת פיר לפלפ ויפוחל פירל1? ל לצ

 'לפפי^הו״זייפ׳צל ל{יצ >יו "פדצל פופמ עתר ;^לל
 יילאללו ({יתייה ירלל^ליצל*(|לילש>פתי^מ>צן

 וו&ספצרלו מפפ> ללמו׳תעת ׳פליצי&לציו
 ■׳ירכל״ת^צ .^תולהזץמהצו ׳'וליחתי פפ^גמה ל׳״צצ
 לו*>ל )ינוילדיפיה^׳׳דלצלצליימרפתפ״צל^ל

 4>צ הפלעת ריזצ^או ך־ייהמית ךגצג״לציצפת אלל

 יצןימול אלדמ#;> ל^)*־ ומצמי#ויצדיגפיפ
 ידשנ^^פצדבזימיתייי^פיד>^וילצ?>גליל

 ףיוליפ ל דליית סיררק ל לג פ*'זידש ייזל ויליו
 ררקממיפלמלל רעו ילק *ריעישלפצפמפל

 ^יצת)בל לדקליי^עלרצתל יע לשיפלילי4 \ישי<י
 לרצתףשלי^ןעזצלל ימעל^ םליה אלצאי יגילפה ־^לת
 לללליפפ ^,ררצצ ל5ן לשמחו לתמ ולפת {עמי



 - -ן״י)יזובז
 *"""'-'ייינ׳-יעלנינצ^גנתנ

 *ף״״״ייי׳גמ־" קחמ^ןת^,

 ל כיחרמזט^עיפ זורככ ^ רזךו>גלזז>>ד^דיו
 .רגפ .1.. ..* ׳ / .

 ץדגי"1)")^ זי״וילייי ץדגנוו-^״יי,ל
 ,ןי׳ ה^ייהקברו^חגזיגי^^ף,"^,

 אזיזגיופל^ ''",יגףזעעיאזזגיי״סגזע•
 ""׳3׳ץ״״י^ייפזי״רס״״מל״נש" גקע>

 וו^| פפגלמ)לניגצפ ל*גצ #ייפ
 זיל*׳ץמצ?עי אציו ן4י/זזיגפ*ץיןגלצ^ה

 ויצחציז׳׳ןטיכ ע^גו^וגיגנג^לףי!^^

 דיגמיג^חידיטיוגושדב יממ"^
 םי^^לד׳^גן^^גיו־עלפזיפד^רלהג
 ^צק מיפ^זון הגב^גראו ל^ליפזו זיג#ו $*עול

 הל ל£#ד זיכחף5 ייל)יכ0מ$#ןפפ *)ביגא
 **ל 11 41^41^ <#44^14 4■ ^ ^4 1^ 1 _ ״ # 4 . ^

 מ

 . 1 ^ ׳ץ■■־״ !—•״ *״ץ־״ז/-יזעימ
 ןלעי״גנשיל^זשרפ ,^י0מי4ג וליערעפיאמ
 לילוהי ללין^צל^ ש״ל^ירלצ ל *ל*
 ?*י״י■ ׳)^^{"לצללל^יןוד׳ללןלף^

 עיפו:יןלצ^ לגגג1^רפעפעם1 א*)'**!
 ימ>ףכי!^ל# ו^ין)^וע^?נזפ^1^)למ
 חפ^יו ןהבתצזומגפ״,ל)ל>צ,ל ולזלזל)* ןלפיו
 ^/ע׳צ׳על^ןו ליל* )ל *ל יצעעגצפין^יב##

 ^בדיץערג דליבצמ1#מ\פ**ל*ללכב
 עלצע \ו העלפמ*י)''פרפהפדפ,45לצ ללב פי
 0כ1>ץמ* ילפל) ׳יפ^ל ג|8£ף£)יגלי^אד

 י^גןמ|)פיג?צל^צפפ ל## )וגיפןזש&ץ&ימחל
 ^יינפןיעלפ^ל^מצסדין^לן׳חץיגמיי

 . • <*־

 ל>צא ףצ)• לביו>1ג.ל ?גגחג׳והכפענ !>פ י4י ףפליל־ו
 לצצדי^צללצ^מ^צ^ליפן׳׳הץר^^זןממפי)

 לג פ" \עפיו}י1ערפ ־^זיצל&^צ״צו^קי
 1 ^ן??^ ^יגי *׳*ל {יייכ*לצח;ו4י.יל)8 עפ
 ץחלגי׳ו^לןוי^ןו למ> לןל למפל זי#פ )>^1^
 יג*ץח^מעציל#ןצ4ע1נפיו ׳׳ל)1)לצ* צכ3* פימ
 פצ)^פץץ^)ףיל^4לצ.לוומי)לכ#י לפא
 ןלצ ולצלצגפצ^ןז ו^^ל^ג^ללירפל^).

 געכ5י\צ לילל <י*ןג>*1 י״מפל 4 ללליפעפ יצ
 לגץ י1דד^לעלכ ׳'ןייעצל^^ןצהעי
 ^ זיל׳לכופ^ פ4שו )*לעלעצלאן יללצ4

 גמ^עצדטצןןכןעי^ד^פאצלצלאלילל
 זיצמץעצללבנ לב פ!גו>צפ)לפ>צל )>י1ל^)׳ףל1בי
 יפ ל ן# מ^ל*44 לילי *)לפג״/י)1>מ עיפף&לצבז

 ־ר^יליפצ^פס ^3י51מ.^|מ>י

 ^^,יגוורפהגלליחנ

 ל)יןפוי^>פז ללצ פיפלפו לפלפ ליוולילפלצ רפפלמ#

 '-"ף^^גישרג ׳*%
 ל5>׳ ן לטל זי^פפל׳^ליגלצ שימ ללי)^*.ל

 כ? *י*יעי יגמלצ)*א* לציפףפ*)צפי)>ממ
 *,יי^יי* ללמ ןול^מלג מל׳ילעמ/יב&ללג)
 צי^וגשלל ן^גי)צ)לןצ עיפצ1לגחגי,לן לילגשלפ

 *י^&רפ /^$***£
 ^^^^ליט^פי^גלנ

 י?ע ("מ|ו לגג^פירפע)לצמ)י*מ)>.צןז(ע#)

 צל]י^דפיל3ל^מ>ל4מממאן6^(מצנפיו
 עייצ^וללחד ךככף^רלחגו ?יבמ *1ב **ל)לעלכ
 /->!<ע 'ללעפזזיצ^דפ^לבולעו^לי

 ע׳גגלגע *גפמפיל "צ)־יילצ4הגפי מדפכח
 יפיפצ^עג׳צו ׳ילמצ\ב ילפלןנ;ללילצו>ילגיליו ;ללל

 יצ^ן^ןוןמרגפייו^ח*^ לגג^לעפ)
 1 ז>יסיר^בלן >וץ•4.^. . . ^ .... 4 4

 חגיומיו־;ללפלפלמולנל
?1 

 י^^שיפ ■^יי#*מ^
 ז״י ןי יי" 4וק)>כ!ו רימ 44*4יימיוי)4י^!!9ן"



 ל#לע '"*ריי־־־״וגגל*"?״״ז

 £*=±53:=שמ
 ׳רלצוצז׳ז׳-מזוילנכמציאו ל״יענ**]?^0^ ול|ו* עמשיו^וערפ #1,, ל

 ^ל!.ג" י " *אי ק״^^ל^^״^>ףי(״ייי

 ׳ 2צ״ב ^)לוב^]רג ׳^^¥י^״״יי¥״מי

 *יי ד״הגיעיוי״דפריטע?^*"יי"• "י ".שטפשמיי&א/ישי0

 צ*מעד*:מ5=*5?

 ״!14־^י^ה^'\״^*י -״־־״־ונ4־#לג״>גל׳לה*י״?^י""*

 ^פעי^^זימיל^^ז^** * ^וייעע)ח1מם (^#ל רל<? *יגליעי עיגזי עיי^לוק ל

 ע*׳^ץ1י׳^!ג״לף4חל^.ני< 1מי׳2,מיז״0'1־זר״אי1 **" ׳ילל י'״!יז"
 .יי^^י״זי״^״צ^ ^ח^ימ^^ל״־סוי״^-כי

 ן^ק-כל״^^״י׳ידייגיו״-׳יטי״יכ" **''^^**,*^^*
 פיע*!מ ז?9מ\ל>צ)לטי*זנוז*!צלועי<ייי? ' ,^,-״5״׳ 'רהמיו ׳עדפ ׳'יייי1^
 ^־צויאל^לללזיילגהרעי^יי^ ^2רנ^י׳^''י^^'!!''כיע״-מ
 יי"* ,*ווסייח# '^עננז״״ויבפ״לזי 1 ^ ״^^^*ט^^דןו^ייי
 יצ לע״גל^^מיצי״״-״ילי״יייי^ ^ס״מי^^לציי״״י׳י״י״יייייי^יי

 ^ל־ז$ זינ^עמפ ^ת*׳י 'יעמ ר^ינייצמ*"# ***!< צ^זי !



 ו/׳

4 

 ןז^עהנעופ
 תיימ׳מעיטךללטני^ןי״א^*)^׳ ז״ל *,)."";יב", ם,ש4(ל ,י! '

 ערד"4*" ^***^*^^
 4״1 ;^וי׳י״י^׳־־נ^וי״י? ^*"**^**^,^
 0 !י אי^־ןף״״״ו״ ״,>,)״ ,15״״^, ^ י רמ*

 *׳יל
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 ןמ|ין ו !י ׳*11 1

 יעי 1ע לצה׳ןצגיעחבהניוןחצמגיהז ל!צהצהי
 *יאר יצ ילגיפכןצרמחו עלח הפצה יודהלצ

 לצ**> ינגעמ ןד*רא ־הצפאצדאיחזיימ
 4־לצ 14 '^רדהצחזר הציד ,ערפה פיר *ירא ג
 $>קע*פלפ)ציכפנהאמ )לעה ןגמ)*צ>ירןיחד

 צחכיהה הלמ ףלהה ןגהצ) ו^לצ ןימה רגכ
 מ^*׳כ ׳,ולצצהציחממ )**ורצחגיהו׳׳הגיא

 דררגהזיגשפכידיחחנ ־"ייו׳■"1**""
 דחא אוה)גיצשיצ דיייפע קלירמ* רפצה יצעד

 ^ ץיצה 1ציצה ןגמו יי^^פו
 £רד רמאיו *ערפהפיל צירדוג$פלפהצפי

 ^©)עי^נהה הארד רמא רדהה״האצוי עצל
 ־זזיגפ^מ ןעמה יצג ל'(י לפמחוהדמולעה
 ׳.*היעעצציו וגיציו ץהלורצויניהוןו^יה הצןא)

 ל^ןז עידצידדק ^הצפ* ןנוימאגגישדנ
 ^>צ)׳^ל*־יי^שדיפמל*דגי1?א יללמי מ

 ךדכעגמףוימ^^זד^; •יי ׳ יי" "ך

 £ן2גג *וי¥יז ׳'ךא^י

 הג^רפר^ראליצ׳רדלציפ^פויאיאהצעצ
 למעא^יר^עלמאו יהאמ)>עה ן#*י-*פאכ
 וגצגעיל גגגכגרוףילחה ^ להער^עדןגמה
 שממלרממל ד?צ%רמא^גזדגגדל
 ^ירפה>אוףרדגךמצלצ(ו־^מוהכיפ^

 ,ןחוערפ *ףן^ייייי 'ל**י**ייי '

 ל־יץ*^ ^*געוידי יצ׳&ו^ע לרייזוכרפצפ
 היזי^מ^יל *עימואגצ ד^יןיצי־פוןיי וצ
 ציר1עגעלעע לאמ4>טהןצמי 0'צ*ךג
 ךחיצ ^ליאדיצאל*^ ןיגמזידגג־^

 לוקכ גיחצהו ץ ״־>*>■
 דפאלצגו ורצויניהי רמצי דעאעולמצ
 יסיופ ע\ע 'ערכ ':עצפהכיכפ הצרק /*פח
 *ילמ ילצ;?מ*1עא צרפהפיר רדא ,יי הצפי
 ן קיעה ^>מזריעל גיקי יצ הלה *ייצהיכ
 ן9ןיצ)־יק♦ רצע ןגמה רגגטי^יעפצוהשפ
 ׳4ךורוי עה ליה עלע^היכיגלמעיס ףילחה

 ןמצלממלע מי ךראי ןגמל מעפמה ל^)
 ^ג״ני יכעדפ״ךגיזמאיצכאצתגיהי

 י יצ *דעכי״י איץ יצ ׳ערפה פיי דדצ £לצ פ*
 ץליכ״ןי *רצ״^כי יצ ׳לרכרדצ יכ ׳זטחמ אכ׳צ
 ילע (!גמה דצכ י'ןי הרפע)האמ וה/צהן>מו

 לצ<1צבצכו)גפלהיהנגיילמציעףלויצ\מהצי

 דשצ^צמגזעיה^לימ^ף"^*
 ^.וצ״ת זפ וערפ 7מכ׳וח^עיצעחניח

 עמפ^א הייי עיגה פיר גאדצעפ הצפי
 דעצ!5(ל^י^ועצפזידמ1ציפה^מ)^*עי
 *עידל>צויצצ>ח> ףיליחזוצ^

 צירדלגהצפי סיגבענפתא * ׳ימ*■
 ,עמףימי וצר^הצח*ה הו^ח־יצעה^ציד
 לצ פיו העדא ןעמה דגנגג םיעמ&ג וצעה

 עלויהכךיככקיולץ״׳י-י- -י .- • ,
 "4לח£מי ףצה^לצאיויהצחההיצגפח

 ולעהןצמורחחררצלצ׳פי^יכרגגה גיאהו
 לצ<*ו4ד*ג (יאמה׳דצכ ז#> 4י4כצר#ו רחא
 עי)צצך צה)ציממ עיפלגג ו*יצ1והה1 ןילימ
 ש^|ע \עדפרע♦ ץכפשףא״צידצח

 •'\*\־• *•/י"* י^£

 %כ יאגל יימ> ר י " ־־יז 4 **



 £־,יעענ *8,יייגד ימ#מ#**ו88 >**, '.1, ^";'''״,י^יף^יי״ב
 י ׳ # ^^י<צוא״ו>מןצו.^ס(עגמ^^ן•צ׳'*״״ 1״ * ע*לןיגל*דצעליל1<
 מי^^זי^״*^צ2

 ^^י^י״׳יידיגיס^ו ••גמיטזי*•^ >*״״,!' ^1,',״״'**־״בגעצימו
 ^**י•*^^,* !>,יד ''י״נו !יינינ

 י ״8*י ^*יי**"*,*,
 י**>< ג״פן*ל1ג*ד*^לן !ו-יע־עיסדי הז־ו ע**'* )>1^^*^*('*"^*!^^*

 .^•י״״י י׳״״״סיןי״^מצ^ענ", .£££?3**^

 ^^^ויי*״י*איי"
 ץילגןצ)^ןמ ^ ^ _.׳ ו^ןיי לע זיייע יליעפל מעו^נדיי *

 <י״״ג(־ו י׳יא ""*,,גמר *לא4*(£6*4* ?'**^*ך^**^*3)>ם
 ׳"**י*^ *•מו#ס>*ו ויעטי״^גיג *ל., ר> 4 ״?* $,'**'1<גיטל'1>ויל!יגו*1א

 ^וי*ממ(<6!!)1<4ו״״,>כן״)י,״>י( ^ /לעיגסס^וי*"*ןפ^לוגונצןילבךמ
 ^י־ץ,רד״״נ^״^יי^־

 '^ףי**י4י*(ו |*ו*יוו*^
 .^98*^,,,^)?״עי4 י ^^אמויאג־יויס^^

 .?"-■ובונע>לן<5)יר{> יץ*ן".•יי־,4.1 ^?^1"יי״^^רטירזצ^צו,^
 ־3י" , ״־■9יי *״׳?י־יענ״•״*)^^

 הינגוימ^ ןמע .כ מ^צי ט" 1 '^^^^)^!)910,1!
 וימ^ענו־סמח״ג״ר*^^^,;,"^ ■9י* 'יי״וי^טעו״רבסצמ^מ״ג
 9"י^^י״מ^אל,^*^ י ;י9 י>*>וי^רמ׳<#מ %ץ>^אח8 פ"," נ״? *,1״ ^״׳*עי^^, 4ץ !^',י *״ 0״■^!״"'•ני



 ן.'• ״"• - / . . ־׳
 ^ יי*"־טיי *נמ״וי״יד""^998"

 מייע5י2*£*5"• ^"-י־יל״״^י״יינ *סמ

 ד^י?•"־* יי"""•*#** ^ £,*^^*>**8^
 ^^הי״*ייץמ""!־" 3^^^1ז!>״י״*י"""׳
 'ייייייי* זי״׳יי^׳'|!'ד:*ה"'"'" ^"""ז״^פזי ץי״ימגי״״דפיג ""יק
 דדי״גח י״עיצלייגגמייב'"* ״■׳ - ,/ ,_״*.״*;״*#מזצ>^ימיי״*1ז'!ג

 ןוייגשיצ)^{־
 ןעמעיזיח ^,1""ץ׳׳ _ .
 לנ)סז^*י£#$*$ ^יצ׳יין^י*** \״ט ^דצדלוצ^עזי^גי^*י
 ^*;,מממגל^יוייפזי״וי״זיגיגי׳^ *ד* * ץ*ע* עמעי־ ^ב!י יי׳■"

 י**£מ3
 י84>״ח־*^ץ^ו ..

 7ינ!י חקיחומ^יגיח״׳״ד'""׳ " \ ר ,^.,""נ״ץוי־^״נ^יי
 ד£ הכא״י?/יימ' )*״״״ י״'כ ־>ל ?גי״ !^,ן^־^גמגכיתב דימ ־*״־״■׳י
 יצי עיצה עירי * גמיניעצצר^ה >1*4 ו^)פ4^^ץ־גצ^צה^עימו^

 ׳"?׳"׳"'■י'־"י ?״״ י״"־^'" ^)^״יו״מןג^1־זייויגיי־לעייוהלץגנ

 מן*ך׳״י{!״ילמיי^"**':^ ?י . ך^״מזיסגוףןיוזי^ייז^ני״י״ןבגזעזייימ -^^•"ימו(י^ט^י%
 ןג^ג^״״יגדרג^ג״יצףי״מ> "גי״^״^־י־•?־!' "סימלטס?^ *%#ייי*י %ב*ב 7״״-^^*^״ ״

 ;5£!2י^^״3:
 וממ• "^22?.צ .־,3^?=*;״ ך״^ימ



 % . *ייעו *ועמוחג ■*0^*1*^ר?*^***

 י״^אוגנו^^ר^^^^ז״רגזי ךיד!יךמ>ןל>^
 ייע*י1״8עיו>)/<0של*׳)<811 ןג״יזוי<ןןנן■^^(, ^י׳ג^נעיפ^ממלגמסלעץ^,-,^

 ;.^)ל'יג׳ד״^^'יגמי#א״עםר9<י #״)^)^^^״״4״״.״' *
 ז*י(*%!ו״)ממט י״>י<״ענכ״ג׳ל^ם,ד ה*ןי ןירממ למי^^לכן#^,

 ^***)וסר׳סלועס *ינ^ז׳מיכ״״ענר*) ,113:1 , **

 ^,■0י2י>)*ל1״.ו*1" י ל^יל*^
 ^#־י*^׳"*** גיגבז^׳ב^י"*

 ע־גללפןכ ^ע^הגפצעמ^מל^^ )צ**ל4±לי1%#** י#>*יכ{ד*>

 :^883מ£23ז
5=£==£~ 

 גב=-י" 4^ז.ז5מג
 >ל)^ ורצן׳גמ^מ)}ז ו״*חצ*צגי*צו ^■4*4886־£^כדן^,'י*1"׳

 י״^ע# ׳•*±2*1* 4!4!!'ל,^ף^^^>ימזי^^
 י ׳׳ ,־^לל#!י 1ןיו לח^יגוה^יצצנצא *צ

 ^*>)!.*48^,^^^^ ן*יי׳ייאךי״ולןממ#!מ-11))״טצ^מ)

 ^^•י^15£5כ
 י5^63^50

 ■^^*יז^מ*4ו£ ^ "יי***"?**
 מ>\פ*>ש!ץ ־לפס 'זיאסנה"•.".*.*""



 וימיצ)"עד>י (יפמפדעצ
 $לצלימ>^צע!י>*פרחא .ילימצ ^יצויילעמיח
 ןנ^גלןכימכי^יח^נימיח^^בזייח^^יכךממ
 >מפ*ל אלאן^יפצדץלכלצ ז^י*מד%דכ4עןצ
 לצשל^ ^ש^פעפעףצפכ דיליש רצי/ו ילע
 יגעלכי ראלץיינ״ןיו 4צגציווצועלצ^)עד*צ
 דיגמ פיע^4עצי*ו#^ ^שמצפ
 *£?לג*פצ עצוי י1ע ע&עש עפו/צעיצ לגפ דיצעגשץ
 והקןמטמב״מנץע^טמרנ״נינז׳^יינ
 \.פע;^ז׳0ענרו1<לכז״!'0ייייי״י'י(ך!,ן'
 ^.^דמעטיעמז^^^ייןמ״״״גייי
 ,'ך<0גשיפוי 1?*,עגי1#גןיטעי.מי*יי*^"
 4ך^גג לודצי&פ לע ל1>*פצ^פ1שילע זיג>#יגפ)צ

 ללפעגימוא ילעלפיעברזילגפ *^פןפשפמ^י6׳'
 ־ף^*ה *1מלפיעכר^1נ^6^ש1ןע>צפללכש

 צלחע1ע1ול(צלמלע יןלגפפע 1כןכ*רמ רפל
 לפפוזמש ןירמפ/׳י^^פ^מעפל^ש^רןו^ויכל
 וימ#1מ (ידע אג^ציוצא*^ יילשנאפישדח

 דיכשעצש^שעעשמ* שופש ׳רשיי
 עצפ ורפ אדפעעצדא!?גלצצ לפע^חאמי חצזילה
 ©יששו גיצאעפלפ ן4ישצ'*וןי^שעצפ)1שצפפ
 םילעי^ירןיגרגעללשעשצפג^גי׳זיגשג^ו

 םיגימצ ^יגגגלומפמלציישע^ לגשפילפע
 >יגגי^פ{ו לגפגךלגל^פפעעכשצגצ^

 ©לפולילפידע*צלי(דצץראלצאלצלן4ע}י
 ץל ^כיגג^דע^ילןימי'יל^זי^יה\ולמלצא
 'לגמעצרוייפיעצרז^יעגצצ •ישע חצז&צ ,'גייד
 4־דלעהפ דע ןעפעצפיפיי^ש קעע^יצצ^ראל
 ירפ)למל״רי־מי).ל״<>'*י>ו״^ד״ו*)מד)

 •פ^ז^יצד '^ץילטפייעעליישיצילע
 ל<*פו1יע1)י'לויימחגזפרז,))יויןיי^,ני'יג(׳ייי
 >א1
 ללזיעשי ךפה 4לזשדשאשדןיל ילפרע

 דין4© לפע^ליפדע זהיץזויי ורחעגיל והיזעש
 ןציעמי $ לצדלפעש אגגניצ $)ל>ם וילשעעצי^

 .^מי^ןומו׳ןצוזי^יללגש/דלעעפומןמ

 "העמצאמצשיעצי* ^*להציגלציתפדגי

 ^צרמי^^ ציישעי פלפ^לצפ״מיצה
 די^לגאי גייצלציח רגעיכאעל ליפעושפפ
 עצשצ עימל8פיצי)^אא^^1^צצ^איןידג*
 /י#פ {יגפןו *יל) ל11לי ןלעןפייהיציי^זעש
 ע^פ^עפצצ רמדפמנ^ע ןיגאפלב

 *רצ*"* יפמגצמפ דע ואיש# 4 לגש זילמע
 ף© ^ןלזחידעפ ׳'לגשעצפגעיפפ
 ןמיוהיל^ימאאדמ0א?ה שדמלזימשאצ
 .}עןעי^ דעפעצפופייפעצדעהימייךלש
 ׳ ג^פפדייעצ רעעצעפ ידמג <2 גגישוה לפ!צ
 1ע1ךלמל ץןייזע ץמ לגפנ4צפ)פירפע)גי)א מ
 פידיכנל(יטיע,יר^עירלצעכלאאצש^של
 ^,"לילפיזימראי פמדד יפיב עממיכצ וא7׳#יכ

 ^*יצצשמםהירצי רפפ "זיאמנלללעצ)
 ©י^צפלפ ערפדלששדמ דמעש1ע#געה
 ו<ייערפס "זטפציאא)ל1עפציי>י^ש^
 *פ5פ נוגפצדעליפןליגפדןכל>יןרא>ונפ^מ

 לש״אאאי גיפ^ח ללע ןלמ )!אפשידאדאלפעיש)
 ¬ימעש ׳עיפי ך^גצצא^מ על^פגעיגצי^ןילצ

 ׳ םיז״גמ ו^ .
 ללצדעצ^יש•^ זאנצמגש
 פיצנפחדי#י ל^י פיל#צץיהא> לשמודצעיה

 ?לגו לרט^זיגצעפצהי*פפפא ישיצ ׳'פע(י1׳
 מיצ׳לדץרל^יצפ)לנ(יל4ו#פ דפצ ׳עעגיצאץצ
 די&פ י*פיצ 'דגו ^פיה1 (י*צדד ףל אי ^יג 111
 ז״צ&פפפגווריגפיצ 7?*דחוי ידעצ פ/]ישאהייוא
 ^לעגאליצאייליצרמול לייעיי צר^מפיא
 ןיניג׳צלד^י׳לןע^דדצע/צןלירזע אעאימיצ

 ^ג\*חיי רמץצצהיכיג&יעגא^ל^פפ׳מיי
 יצניג ׳)ןיידצענ עפי^י *חי^ פרצחיי^צורירכל

 ז״לזעיפיצ־עיעא^לגץיצעידהץצצהייפזשליי
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 ]40 •ג־מו^יגס^גגך^״מטרחיוז-״סמ ׳^(גיס-ו^מייי^^חויגמ
 זיחכעו^גץחחפץד* ?'1

 לייע*? ^ף״׳^־״^מ״ידימיי

 :-״,׳3,5£ * *^יישמע
 ׳־***י*^ "ג^?ל:;5^גמ״״יי^י

 ■ עי־&״י **״• י־״ 4׳^״ י 3 ב^דד״״׳י^^״׳י
 יי״־ג׳״ז׳כמג 1ע ^?****^ רימ4ש׳מ,^״^^״־,י״''י,פי,-ב-זיבע=׳ג!י, '

 זיי״״^ד 4^^״ ,ג^^״י״יי^י״״י־״י
 או*כ>ן ד^ס ׳־לח*י/^. *..ס ** 6י>ול-נא^י*וגזילמ1>נ^׳>)על)

 " יהיג^צ ממכמ׳לצוזיגרחו 1דיגמ^צ)?^,,י^יגמצמ^^לכןי .

 געסר*ד>גבר*נס י *י״יילי* ׳^■"ייגירצמזימ.
 ר9!י>.#* ץורחלו ״.1, .״,״״ י ייצ׳ ה**וא#למ4ם חמי** !ילעו 44./,;/,!

 -5י*" ״,ז^י^״יייי׳״1״^

 ' יץז״מא((^^ י ע^ד^י"1 ^י^יי״״^ד^***^ • ־יזי'^ מל2
 ־ג״גלתל ימיו ז4מי ״יפנ1ע*<ו 2?״ *י '#ינ "'י ׳יג״אוש ^ך״ס^יווית^
 רניטפזוע רפה* י *"א1מ*א>.) "־^ '^,,",^'0'*ייגעיי״מזיי״״יזע

 "{יש^ע^^ן ל^ג4י ...',יי ** ,י ^^לי^י^עיא^גיול^צצ^צלל
 ׳,זלי* *רי&ן*) ללר^ 'יייידיב1ייו . 'ץוי יילג״עכמיד^ץודמעעיןרפע^)

 ג**^ת±2: ^=*ל4



 ׳^־י״״י 4*ינ
 ץדגעזציגח-ה1 ירהזיה גמחיח^יןעי #>*ה
 ■*,י**** ן״זי־י ׳*"׳י י#*׳' לי
 ••ס •מ*־ ט*צ *יי*י ייונ׳'י '׳♦5׳י י2ב
 "6י^< ק*!צ ׳ייי״״־י י*2
 זכיננ^ימ דפה ויעיג׳יייעיייי'1 ■"מ

 ,,טציחז״י'־' '->ג יייייי**י ייי׳זי
 "*זמטוט*^ ךי *יי?י
 %3 ,"גי1ו ^יגינ ׳"יהמזיגני׳י י״יגי־י
 ,,עייצח* ייהר ימליס ייי*ממי^עח 5י

 ןדיע^רפ* >***.ל#.
 ׳*, *ח*מ<״י ■יי״^״׳י' "*י
 "■**ב וחטב ךג״זעיטיגטמי"!" ־עטטיגי

 ץ"?? י״זי""
 ">גימ*ל*!י׳ 'לי# נ"** יי#**
 ־|**>חת הימ ■**״״
 ••י־יט *י* ־יאזח !,*׳טצ׳ימיימי^גוייסח
 ׳-י'ן!5ףנ>מ* זיק"^ '׳י׳י^י (^׳

 ■,׳ץל-כר* *לכל ^יצב^סעי *ךר*?פ*ר* ״/״. * •
 •***>״׳ ;*?0י"*ו#*. י*"4
 ד**א**> יע# י״*״#
 *צא,*זט© מגזע ••מג״עצו״י-יחמ

 :•5***י#ו *•*.•יי"■׳־!, 1"־,י .
<*4$ ^ ^ ,^. 

 ;ף"*
 ^0%* **)**> , '*יע^׳׳עיי^ רזע^י
 ׳>^־/)1ר'\ #>י8#ג ־ן^ייג״זי ויזמזמיי יי ^
 ^היגאהרפ^ ׳הכי* םירידת

 ׳י ־ןעי4י ^לזי• דמתנעוזס כי*^
 "ירצעככציייגח ריצי •י״״י די
 ׳ *י־** **? י-ח ""־־"יי* י*#
 ;■"ו״חנלייי'־ יעי**>י'■#"0 #

 י#*** יל ' יי״״ י״ל ■״!*
 ׳>■*>*•>■ *ייחה.גיי״י40"? :
 'זזמאעע '•>*' לגי? "י|יימי'*ז דנ
 *יעחהמלח "?*י #ו״*מ <ן?

 ^ג״יי״״יזי?^
 >צרעטע)כיי רחן> "י״יץגיחעגי ע9י

 נ*י#מלמ ״* /״״׳!״* $
 '•־־-לטמ י# *>״״$״ י*לי
 >ין^טא י%" "יממזיימט 'הימ
 >*._־)** עיצמ :זימה*־* 'יי?'
 לביאטעי 8יא *ומחיחעימי טיטמ
 -זא״ימיייכט ות!ע*ימ '<״י*מ ,'י'#

 'עצר׳מ׳כמל •ייעעצ **נ׳חלומיי?' ד|#
 \-״;?מי!ח 4״ ׳י#י#* #׳
 %$*** #*>י ׳****?״ ימי״

 ילרוח י!"?׳"#*"?'׳'1
 >־^;י0ר הלכלייצ ,;חגעייזיי *?*<
 ,,׳חחש רחס רכעחח'י ל'אחי-*חי ייצימ
 ,:־יול!;■׳ םויל יגממ כ>וי!^
 ,ירעלימנע וניג* 'יסכסמטח׳ ה$י
 >^ע ר4> לליי ר״ידייי• "*׳ג"
 ׳עיאצ־פ חלי "מיימימימ ייייגימ
 ,גיגצ* מ#צ>> 1*יי 'יצייטיימ דצךדגי
 •\־עמ ר־צ $>!>. ;"ד"""" י^י
 ן^ןךןץן ' ־^*מ {לט' יי־>גט



 -די9 '""""לי *ד* י!ע■
 י 6(,־׳י1 ךגיו רסיהיעןיגל ן** •׳*כרמ> . ,*״*4 ־ . יי "ליקני 0^)1 1•.^ י?״ *** ***<•■ •״.; ^

 '^ןי־״י *׳ ׳/*״*¥״ ך". ליי־
 ד*"4*" *, ־*.*מ*"*# !**** 4* ר*£2 ^ *

 \ 2מומ1*5*״י י"***" דיג*. ?1״ $״' ?־
 ד ***?ל ןנ*ל ׳ן**** י** "לע",^ י ׳י ^ . ״*.
 '0י"'""* "4צ ׳*#1ויצ<־" 40 ■■2״״2 ״*״• יל2*>'

 ;י״ז״י* #*י4" 1
 . >י>רקיו '1י*1**> .44*.• ,,״״״ דלי* ךגג" דייי >״״״*״ $* 8*22 2 עי*׳ 0•

 (״״״*״9*י י** *גיר^ה הי4; •״״״• וג״ ן״ידי־י ף**־״, מיייל״ח,^. • י**" 35? ד*
 .ד*״ל׳!ן*יו> ד4ן־** ** י?

 .. 1*'*^יוו #>ח*ו .ע^ולי <*.*<* ׳1 י,* ^ ^יייק •
 *•*ד״ךצ״וט(1ע**ל ^ ן^י^יג״יגאיייי ףמ ל!וקא
 1 ןי^ס!״* ןק ע*ן*ה ץ>> 1,. 4!>י^
 לי•?*׳*** ־>מ״ןצ1 %טו8ז %״:{״ ..!!!י! ״ 'ל׳יל״י לי*
 ך*״י:י*א*י ך4**'40**ק, -4* 44£ !*!'י״ ׳י*עי *3*,",י' י***'י9^י1מל 4^1 'אגגלי״נל!״ ** 'ל^״?.;'
 **"י־• %י *ייע 32
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 , ,״.״ דיבענו !4>י#מו* (י!״״ ״״>יי״ ל

 ?£^$*8:פ:;מ־ל2ז■מ
 -" י- *£״,

 :י""•**•* >ן״ י״2. !£ "",,י 2׳ ר***0י יג!*
 די""*? ךצ •£ יי&י *$*״* ^ ״?״״י9״ די"
 '*״״׳<״ 1"?י8 ״**,״'״ .ידגמ ומנ ״יטג״ ׳'״**יי י£*י
 ׳'י3י אי^צעיצ נמין* פ/^ 4יל ךגדזייי

 י״״י"* יל^י ׳מ" 2. **■""יי די> יי**״ י^׳נ
 ׳*ממיצי^ר# ^מ#נ ־>3?י)י הי>צ\יךפ דלנ _ י* צי "יצל*ל> גיימ״ה

 לחממיו ן^לנעי'לנכ^ר דץ*מ ^ י מי#4י*>ימומ)ע

 ־י=פיגמןנ ו&זיגח לי* יי*"■ 'י1)*^"1 "^,י(יג "■*ו<חצןצ!נ זנל
 :<*מןיממ לי"י"**"*.*}1*? ^"׳"ייילע *גציו" רשע ירגו

 \א(4מלי^י^יעי"׳יי>־״*'לן','ג?*" ו""#* •>***4 ייי״וז* 5"ל"*

 ף-־^י ^ *^■11״״,/^ ע*" ״עמיזיי דגע#*׳ דימ״ י״יי,עכ ך׳7״ ׳ ג^״ל״יי^מל 'י״׳״־״ף־ ״2 יי״ג״עמ 2
 •*יי"" ד"* 1"* ״ ׳ •ו&״&יי• **ג י׳ג״״ג־וינ^״״נ
 י$> ץש*0ד יגץןיעד ף״י*? י^**■ —. .,^״ ״2*״, ־׳פי^ ירצד
 התמסענז* "ה^דד י׳מגד}^ נמימצי ־־עוע^} *זיית^י
 ")>6ץ^כצ לגגעל ^0*4וייי* ,פןיא' , ב^\^י ׳י׳וייח^יל^לי^יעו

 ■*י י"*"'"ג׳'; •^צו ^ג '■יי"("1"׳* ^
 'זי״*י* ףזנ• *"ייי 2 >**רמי י"*"* :י״״ ״¥״!
 עיפ״מ *״ ז4גיי ;יחזיץ״ימ ס״״ *-״״״< יחדחח '*גייי״מ ייל״
 יי״״׳״י '1ן־9" ץיייל•""* ד״£ \י'זזעו>ו״'י,ייז)ע'( •צייתמ

 ')ציחיצ״זיזי רוזטי יע״ע*למי> יג,זחיי ,׳^.ן_.דד*ן1 •ויצחו-11>ל 0יינל=5צל*ייו
 >*ג>צט£" ""גח• זיימזי^ ייר״י עער ' *דונעל יי"* ״*'׳'*״'' <ו$ל6*י
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 פכ

 *׳יל ללחייל הגפר^י ^ב^צחעי *יל#%
 !ג^ומחיעיצ ץעעחל צלעצןש4מ ^צחוי
 ןגרצל)1)#נל *ממן^י צפליצ^חצלורגמ*
 "ץדייעיי ליגע "יפגלןלל
 ןו1עצ**ימ ףלן$י ונל ולח* 4!מע

 צי^)> ^ןן1ן
 גרמיןכ '־יג^חןי4 ץעל

 צ*1אב ^ ליל לעחן ־ מנשילציח ל^ל
 ^יזיינ >ג>יכ ל^ •>ןיןיךלל א,^
 פ)לופ/יכפצ לצצדצוצנ דאימ

 *^ח<ליל יגוחמי ו^ויןוי) יגולל
 ;־ץל# {יל* ערולו 1צףין* עלוה
 *זיפילילוןיפ ,ןויח ^כלצ^?(מ<)ע%0
 גימ/ו 4ח עגלמציו חיזי^ו *יצח *יווול
 ,־רלצמונלצ למח׳ליעגכצימ טמועצועלולי
 ןיייפחל) לננציי ־*ליעצליחגצ ללע
 #ייולצ#ל^ וג^פ* #עלח יליללו צלצע
 *הייצצגלליעלי ן^>ןעעע*>ש ^
 לפכ #)ל לג&פלו #יגפפ,יל>צ1ען ;עללל
 ארחצצ# ימ* יכפכ^ןילח^
 ׳גגילי חל הנוימגי זייי?ט*מימלןי יל
 חפלןי3צ) לצרצח ^נלח׳^עצציק עצ1חצי

 ג1מצ לפמצ ךצמלב לצלח למח ?יצ לגלגיו
 ,,ןלדיגח^צרוע

 יןיגיילצצלחל חצלמ#>מלעירי ילגותי
 י^נגצ ןיל# ןעצציעם*ם פמ1 יצמ צצ
 ךלע יל חמו *ולצעעי .צחפ עצצלוצע
 םגצצחחי לילגל ךילבעוצלו לל*חה
 ס גי>6 סג יצףהח יפנצלצעוצ;לח#ל
 פיר!ו ןלמ אנעצ >חוחןצח *עיצפמ
 ,,לעיפ םייללכ למוחח ןכ#)ןל םיזטלחח

 תויצז^ה ןעמ;'
 אגל## איןימצמצ)עי)#וולכ רצחמ *נלז£

 " . .י^\. ־ ' ; ׳י ' ' ־■!*• ,

 <)1למ )לצלגר^צ^לכפילצפסירמעימענלל

 י^צח^ל ילגקנ צעיצ עיצמפ לממיעתלע
 ןמי •ליצלו׳ ןוחג לילעע וציצל לצי ןיולןילצצצמ

 6ע#ילצ)לוצ)ל1>צ רצחמל לעצנ>ל לציפיל פחל
 רפןנמםלצו *ממל0ין#היצצלצי *ימלחסוחצצ
 צוחוצוחלצ לפממ שלמור*־ח) פיוזמגצוחוצוח^כ

 "*ו׳עג פלזולחצצל לשצסיןיוהיצלדחצו **׳מלנה

 ^י׳יןיח ׳על^עפממ׳עטצ׳וצמללא /*
 ן>מ ינודיצ ׳(טנ ןמכ ללוצ חצ*לו 'עבלןי
 כי)#ג0 פלמן^פעש)0מ>צרו$#רןמצפןו<לצ
 ׳ מימלו<עפ ןלצממיח לעכפומומצפ
 ^מצו#מ פלמציכל#)צרעצלח רחחצללקלכ
 ^'לעיע לפמל םליח פעש רן>ב *מלסל זיל*לו
 פלצל )ל עצ ^ "זיממח לגספצפיפצצ
 עמ׳ח צחצ׳מיילר עעגהג^כטצ׳סירצת ולמעי
 זוג)מפ^לן?מצפציצל>ןעמפמ^ "סיילוצצ
 ןץול םחל^ציצ לפעויצמפ)םעי*מו
 <ייץ?.הפעמ ןמטצ ןיממלפלילן>פ וקיצלמילו ןויי
 עע^צחוי ע;*. ענלכמ#צלפעצ>^עבלחו ן1?
 *׳יעצפילוצג ג ,'רפע לצמפןצוחמזצמפ
 )יפחלל יצלמ :לל*>ה ילולפלצ׳רל^צהלןפיללומ

 ^צלעעחלןי^צפ11עיגלצןיג>צצ׳)ר*צ ׳רלמ
 פללעיק0>מ]פו לעצפצולמ פמלוצעלצעמיו
 רשחצדלחידולפלכ והיפל מילו

 0מירצע1נלמ ןלאסילעעוצפשגללחו ל&מלקצ
 ^מ*פלעצ)^ ^פציפ^צעצשלגןצל^ו
 ליזיייי ף ־־©יצזסצצורל)^ 0יללופ>י0ל1ו
 )*ץ ןוילולגןעצעוילמו לשג״חלר ולחי פי#וצצ
 ^)לשצלנצל ולליו 'לילל0לילל)0ולל דצעג "ולגר

 וין^צ^הו ץצ<צצ עלל^צו ׳סולצ^גצצעצעז
 פיו^לפו םעמ לילןי>מופצ1>ללצןםמם)לי5 ׳0ןלל

 •י׳ד ץ> ^^סללמיקפישלעוציחמשזמלו <ג<
 ?,^פ)סילמע לממלמי״כרש םדה ןמו וציצהמיצו
 צ^י שמ עיצלצשלש לוסהמצ/צוחעםשיףל

 "דיצומפ,) 0ישמצליתחו0מ#לצע>־־ס>מלמו



 יי , ־ , ■ [ . , _ '״י +

 ג?)ילליעו0גןנ*נץנ>וי^כפ?נןו ^
 ^עוליפ ^#כ)מ9)רןפצ)$י>2ימצ ןמטל
 1כצטן ^טמגצרצ) *העצמ *4י^צפ יהלצןגמ
 ^ף16 *טצ54$טי*פיפ>צ1י) לעצרצי;י)#>צ
 טועצלצ)זיטפ ןצז *ל לט&ל סלידו^פ וציכהטי)*)

 ^^ף\י0ליעיכצ^)^^1 ^

 עייצג״ ־׳ציוק^ייל^ע*^)׳^ ך 'לע*י^
 *גימ^ץמ׳ יגעיציזע ^י!?%י ^ללמי״ציאצ

 *ףלצ סינגגשסזיעה ץמצט וולצן״גמ ופלריפ
 צל ^ו)י י&פיצ צי*יפע)*נטטעייצמעפכי
 פיעג<׳)לעצלצ לי)היל^^'דציקעה^

 , 6ייפע,צ)צצשלפצצ>1<
 ׳^ועיל^״ה^ןפגגגצי^ £ ׳^פג
 שמיכ >י$י יגפל יוצצ 'ןי^צחצ צילפצ יגצ)
 גחצצ#לכ)עפ ף\ןצייפע)0פפ *ל^מ*ךי*1גצ
 02>1יטל>צין?)^לף^ללגציפזזג>צע)פ^

 וימילןצג^^״יר140^^^^
 סישט ^לי)גצצצ^)צצ>ינגנ>))צ^יגעגל

 £יט)צכ ל>רג>יצ)צצצץץצ (ך ׳ו#*׳י
 לצעלרלחפע־׳פלצפ^עג^יעלגט ־יפד* ימ>לט
 גיל^כציהטלט ןצצפצייילצןעל וליכ ׳'*$?
 צ׳צ ©לל^ילסיעצלצ)וזי1טט>י)צמכצלצ)ף>

 ייי^ל עיעגצפהגיזרכטצלכ ופעל^*?) ^ך*
 םי>יצצ ף'* לנחפג על־׳פיכ^ין^לפע) *עפ

 ׳')יצצצצול&לי טלט \!פ ־לפצטו^גגגלל
 לגצ^ "ויריעצךצטלציי^״וי׳טצצגיצ וצי)פיט^
 רפע לחצ ;>*צפ;ייעלפ ?יגמ ליכ ר*טי>גצללל

 ויטיעל ^יהצכנ^ לץוילטי!צפ*פ;צצ) ן^י
 <114 רג6צ עצ זיללהיי*>צ1צטצ״יד<עכלכלפעצ
 הן&^לצגפטץמי > ־לעפגטיט^

 ־ ׳ןיטצגצ^פצלל טצרצילל״ןלצ ^>צכןול>׳>ןיכ
 גוטג עצרצ)ףל סיעכפג ליפפ)מצע ר5ילפ ןזגלצ ליצ

 לצג^צצ ליפה*צי1י)ללי ף1^ויל*״מג'יפ.ע1
 ףלצי צנצמר טפ עעמצללצויו׳ לצצללצ לצ)צל

 טיא עגלצצ צעוועכפכצ)ציצג^ציפמצ פמ>נףצצי

 "?כמ>צל^טצ 3 ׳טייט^צ^
 ׳זט^לז זל£על רןיצוילע)׳לצעדצעילרע 1צצל
 ףכצףצכל>^>פל*כ ףממילצרולפגזמגכ
 4)פ;$יעצש!עיצצצ גיפלמ)העצפ צל)יטנט
 8י^ט)זישיע לץצצ ול!פזי ^יצןצננר ף^ יז^יפ

 עפ׳ל ילש יגצ לל י סגעבפצ *גצש >יל פ?כמ!ף>
 •־)>צלכ>ל^אט)גל פעיצלור>0לפךל ף*ל

 ^למפצילייי׳וןגלרציפל)ןי)^*צך)מכ^ ,"ך
 •ן^^פהי^צ^פימצצצייצ ^>למן)׳

 גייפ״מ)סיפ^ללטע ^בפ 6טע ףגלצ ןפוצ ,ליכ
 ^יצוי^יצ)צכקעי צהל^יזיפעעצשו>)צ)פ

 עצט פליצ)צ יהלטיעצטט 0ייחפיכ\נילפע)
 עיעצלצ פיצצ>לפצילרצלטפ10יטלפ>ו)צצ
 ריציר^צל׳צל^צ^^ ^7 'יי^

 יויי1ע>צל>)יל סטפילצ'וילגיצ לולצילכצ ׳ללמצ
 טיעצרצ)לצל ^יצפ 1>8ללצ(צ>פ דיכ

 ףלצ ** ^^ליפכלעצט)>)צמשצייי
 סי^גיצמייפצ רל^לצליד^פ )קיעל^ייי)י?*$י

 ׳רמנגיהעצעןוןטרתעצ כי)צ)צט>צצו ^
 0צ)למ^כצ׳45)י<פןצוצפגלי)ט)צ )ס
 "•כינ^יפצ^ ציל>צג פליצנלציצבגיצדג
 ^6>ט^צו ©8>ש]עצפ למעיפסוצלפ^מ ריפ
 "לגחכ ף^צלצמל^יפ לטטציגמצללכטט)
 סיעצרצ)ימלצ י?ט)צל פציל|קפ |)לכה^
 מיילט ג>גולצ6^גפג־׳פיט>©^>י)ל>צ טפ)
 כ-*^טי ©פ1{צפפעיר)פצ לטטצ)<*פלפ
 י׳1צפןן )>גצצציגצפמ 6 'צילפע)צ)צט
 ^לויצל^ס^צלצציכצו^עיטצ וצצל)צ^ציכ)^
 -ק*>ולל ם^לפ^יריכ רי^גיצפיפי
 לפלט>)צ>צעפ>)ף^צילפענ לעצלצ)מצפ
 )!קעצ^י^״גע^גגי ף^^לןל^טילפיעצמ)
 *עלצה׳ף^ייפעגזיעצלצ רכ^פיכטה ץ*י1
 '•יפלצ)פזעצסג>)צצעטצעגפליייצט ריעדי יגצ
 "לוצל^לע ליצ^׳לטפתצכמרצלוצכג 3
 יריכ ׳'^פ> עלללג ךופל^צכ׳ע לפילפעלפ



 •ו^^ן־מיו־י׳מסוממגעןיינ־-גצמו־יויףויפ <ן1* 4<1^ומ^^,1--1ז1
 > ^*׳4״־!*•יוי־ן״יייז* "•״ממיי^ל •*^1**^**^**#

 מי^!י^.1־־1״נשו י־׳^ג-״״יב־^ףיו
 י ויי>י>£*1יעמ: •י ׳5)0^24*)*,*

 5885״^

 ^מ5££56£2
 ^ימלייי^יי"׳ *"־י ^״׳^**׳133

 £ ״*׳״״״1יי^״י־ניא״ יגצ ציןיע־מ^־^,^

 *<^^:^>י^ייי*> ע^'י״״ף'־י*ו״ל^זג־ג*ו*^

 יע ׳**5"י '*'*** 5'י" ^**4**"י*"
 :/"י"■""

 £״יי ^*"*""ן*וי׳** וג׳*"*^**",,*^

 ""?,"ידייי ד #ןי^יי״מ#^ ־ם־^׳עילנגע-ג•(־׳^"^^
 ־^^*י^#**1י**

 11־ !*דד"'״״״יי״״ <?־״! ^ויוייצ״&ג^״;^,
 ע#*> *"ייגי^גבי ^!(לס^״עעיצעלךלזס ד*)גל)ט!*ל

 (ע זע־׳ע״״־וסשצימז־״״במע ועזז מיינוי ע״יע־ימיסיי!#'־^,^■
 'ילל׳מ יעי״״י•"^,/!** *ימל סעע ז**"!ינט טזגונעו יג*׳מ<מ יי

 י ז" י'* *>מי?ע**יל*״!)>1))>ג1> י#ט*כוצ*>־<(ק1ט1צכ'*)למט!יז9 £
 ^סז״^לז״״ףי־"^",".^ י*^44*#*4^**
 ^ * *׳״*•״ ״*״ייו ייןייזוייצ!){!^ *׳***וצמיסגטמו ןויעל״ע ל8גםףו8כ !!
 ^""כ^צדצינג״צ״ד^יפ#",** •*#***^^34*
 0!״צל1)לי״יףסא-גצ״יייומטמו <*מ*מצ עגמ '׳*>מו**1ע)אאגמע<>י*1(־*מ9וג"!



 ■^*ל׳לו^'ינ*זגי^־י״^/ינינ,יני ל״ק נייויא" 1*י*׳>>״גי /1 ׳**"י
 |״1.ו;^לעי)לי1י1וד>מ״דיפ)מד*ק "י״יץכ ^׳"^"?"!׳3־כיקו 1חהי)*׳"
 > 'ל*׳י> זיעגעל׳ר״גיי״־עיימ״י׳^״
 4, ^-^•י״־יא׳־ייייי^ ־ימ ?^•״(ב״^׳י״פני״לייי״
 •י1ג60 ו״יוזי ן* ••**1*>י9-0> *>*4רעי "עגיו" !יא״ו ףי*י4״יי*" ?"",""1ך""
 ••זע^^זומ^^עיימי "אלק"*׳

 ■ *ןישדעה תעידי דלי <4*1• *^י>״י.י*״י*> ,
 ^■"י־י־״״לג^גי״ויל•""^ סע^ג״ףו״גי״״נמ״ג״־ט־יי׳גי^

 "מ!יו<ג>>ע(מגרמ)י'י^
 י^י ^^*ומי*>יפ -•׳• ,

 ו^^^ח־^׳יי־״״ץ9^ ל׳״י״י׳ע

 *6ג*#^״־>מצו״*עגי׳>4*3*
 ^?ןי) 'צמ|* ־ה>5ש^ץ^דיגסמצגמ&זי מפיצןקמומפתונמ"ןלמצ**מולי^י

 ^רזיצ>צ עליילי ©יר)*חמה^פג>$ממ *י*** פירכחיפהג *יפי*,

 *** /^יי^^ו>ככ>3^ .
 ^פ^%ייןמ1י ^יצצ^^זי?^לל׳>^^צ^

 $טצ^^יעיל|מ?צפע)4ןצי>יוו^צפצ 0יצ?^ע0ל״^?פ^^ה^'^^פג
 יגןצצ>^גיצמצ<צט^^)מיר^]לח>^ ^צצ1ונוליגיארףזשפנץצ ו 6* צ. .
 **0 רלפןצן .>^במצ1מולזיצפזמ1צי19 ^ל^^^4ירמ^ןמא^;<׳

 ^>יי**■י*׳#יי ־>!י#*ב2פחר)י ל?*מ
 ^ ?יאי>$> סיצמס^ו ׳>1י*פנפצו1ג!?מ (י"^ לליימ יצמ ליי * :
 לי!ייפצ ־^י־יאלצל^צצנ״צ^כ ץ<יץ>3ב^^^מ^יל)^ #**
 'י* 'י מ!*?1י ,'׳ י " • .-״ • ' ־נ■** 1־



 ־ ו^צגי^ץזיי דיב£ '
 $1*^9 אל המשצ *השע עמיפב מיאפש '-י

 ׳לגילבחיעיי^פה^^׳מ^יבח)^^.)^
 הכילצהוכי^ה ישאל)״לכילצהו• למלאהלפ>

 >/יאכיצשצלכשהשאלצלןן, $)צציצצעצצ*י
 ,!הוימלכח ץה> צחצ הגשה^מין? ליצ*פצ
 י^אלמקיזסצ)ה&ן&יהבןכלה׳צשעככ
 >עינ" !ויפל^^נןהפיגנן."^^ ז

 איי סיגמ <יצי״"!י>צשפ>)(ל),^!9
 שאל של^ןיעיא#0יצמצ $צ אלןיכי אל גיןילהצ
 ליא> א1ע?ן הגש,ל^ילה>הישצ "ןיגמה
 ה!מ> עצצכיצשצ ^המגי/להלל ילזןלפ ל^להןי ל
 ייחאןצ)>חא>צשצהכילצה)עמ#> יצ הפאו
 1י|יי)ןצ)יכלןיהצצא)י>יה*ר}יצןצי 6יש)לןי)נ׳אמ
 ***** הל^כיושמה ישאלוזיגצדזלזילצי !יל/י
 ^לאנ יבמפכיא)השנזע עכצ^צמכחהז&צ
 ^ ,סמל (* טפןי י>*יי)לכשהשאלפלוןי לי*ח
 £ל'*ו הצשהמימליהימצ '<גיר)*1צצג)יןיצו
 דלכיויוצמשצ א#ה ומצ^צשכימשלצה )יהי
 גמ<י^צשצץאלקכ יל){י.פל^,ל)יל ג4ע
 לגמה מי{ק היןיישצ •, כין>לויגפיבנ*כ סגיא)
 ^כי#מ אי< ה>>מצ *צ5ממצ הדכי

 '■^יל׳ייג ^ניא^ויאצלשכגיאלןיגצןצץג
 כי;>לב *"יי,לח אחץ לכשה *<כיכ ליה ימכ
 יימשל כי|4הכפיצמ#אמ א*הו)מצגמ<־

 ׳׳#?£>ומצכי)צצש
 ג^י^עפלנמשג! ^ליחחג
 (*** *ויצימצ
 שמןיאוה^צמצלשימלכ #צו£>ל לכמה
 םיצכצ סגיאג לצלצ זי^לא הלג אלא ןוליי"
 דמשל םאלמדוןי היצ״לכימיצש !המלצמכ

 ׳ןעשה ןמיהליהישצ *׳לשצשלי)>זייכל>>
 )־<* הממצ אמשצכיומצ דלשהיהמ *ןפכ׳ג
 ללישצ ׳>^הצ מיצממכ>אי !מי^כייחכ

 ץימייעממהליעייממה ישאל למתצהגשהןמיה
 ־כיחאכיצשצ למלאללצוחלל חץמכיהאכיבשצ

 כיהאכיצשצ ללמ אל ל> א1<אקלתג הציא פיצמ4חא)
 • • • # י

 %,הימח }ר לגשהמיצ היהישכ 1'הנשא שאישל) {?
 י^צ<ן)ליכימצןיח1 למ*ע עפצ לילה לשלפיצצ

 לי,לישכ >ציצשיגישלכיןי1חג0יבכ*צצגיא)
 ,ימשמ ,ד^כיאמכה ישאל דיוצטיל^ לגשהמיק
 >יג*שצ למיא היצו *ייןראן>ימ כיהאכיצ**>יהי

 היהישצ 4לצ^]>מ הכיא פיצכצפ>יא> ־>הא
 ^אהיפ^ןממימצןיא ,גמ*^ לכשה ןמיש
 לל ןייגל אלכיייל הכ הכיא עיצמ 6* או וילה חןיל 6ג>
 ^מיזגשהןמיצ^הישכ ׳הצפה שאלמלזןי ללמ

 £כ>י*ו זיכיכשצלשלצלצ א^צ ןמ* לכץא
 מחל0ךו{י לילמ אלןיעי א^כיןילהצדיציאציצנמ
 דיכשאכיגצצשןיכמצעי)*שלפהכיא>י>כג1 הנשה
 !ילגציהכיןיפלפ $>יח ןכיפל)לצי א1>)כי)הפאו>צ
 '1זמשהעיגנוצשהפגצכיןיגצלצ פישפכחו לשלש

 ייפלשצעמאךמצ "המימחה

* 

% 
 • *י״ ־ * •י י >*,.

• * 



 4 ׳לי
£ % 4 \ ? 

 ■׳"׳*ו*

 ן}$$<'<א*ו^וו*^ *י*<ו* ף*<4.דו#1ז<־י <^מ?י*ז<*מ!י ^ 4מג ח <8*4,׳ ^ 10^*2! £י
 ימ!מל ץ ח ^ט׳עילט# ;ליייעי^^ לו^>*#ךגירעי) ס^יעל ןי^ץצג^ל^• ■יץ,יל *\

04 1X1,*׳(׳ 

 ^ ^ ^ -ז פ ^*<כ>ונו־>׳1 *>

£ >**¥. *. 

 .י׳י* 51 *־ - ^ +ר״ ׳5 ^־ % 5
 ג■ ?<1

 <*'% / **״־
 5 **/< ׳4 .44
 1 .-4 ,%*5י
 ! / %. /'4״ / 4 ־%'*'%■■ ■*$*
 ן< \ ^#***$, / % ו§
 1 */ %־* %/׳־• . י#

 ־4 %^י י*/ ?? *•.•*יי"? % ^ ^
 ^4*618־.^• *£/

 <*־%

 ־0״* $
%' /4' •>^ 
 ^י*., 4 >׳*,

 -י, / 6־־
 ־418

 מ * 4^ 1? ^\

> 
 01 ״*/*

 9י י^ת ו1 % .<* ,יק " .*י

* 



<4 

 ?ו-"׳-"/
 וו /*־

 8-5 ■׳*׳./
 8 י
 !£/ ל3

 עי״ג׳יז״י־'*"*^

 ^ י ■^י

8£ 
 ..ד^/־^ ו^/-=/# ^ ?׳**, /'"%׳,/ '%*?$

 ׳״*< 2%׳* ן^יג**/ י!8
 11%/ ?״•״/ 7־־״,/ %< א% / י ■״4■ %*4 /•יל*.**?

 14^ ^ %־** * *׳*,£ / ^ 5? 1% ״ *!/>€. />*£•, /׳<%,/ ״־4

 |!%< /*־>£ />/ י4 /י\4"

 14׳/' ?יי*., >צ^ץ ■' •%.€_, ><״ .44

 '<^/' ג £

 $ * *^גש. /*£

 4׳כ '״״/ **
 /י־1ן

 /ו^ ^

 ^¥־,'4

 ־,,י?. ■3₪^. /

 184. ןי
 £*־**$ ,יי*?,{■/ ה
 £־ ^

 !1 י? מ.
 £'*%־£ נ

 *4%£ / '*׳*§

 / / ״״'׳■^ו
 ( /ס ^1
 ./י ן׳^ יי--?

 י!?0 **,9> •׳־5%
 5יי *5ן^ז .*8

 י1 ־3־

 פ

 />־* .4

 -, *יממ!■
 /׳ /ןיי(5,,4 -

 / ל^/ /׳^5
 / / >*־4/ /

 1 / *%*1/ / ״״יי״־■/ .<
 נ? ״'<־<;^ יי /1־■ז־. י•*4 י^/'? ^4, ־^ :/"4י׳# ^6־

 / /?**_ ./ 4 ׳•״־״^י ^? %״ *

 /׳״׳<•..
 ו-!׳*׳?/",
 1=1־ ¥' %/>׳

2 ,#4> 
 ;$. י* .

 י5 -׳•- $3.'"״׳י״/



INDEX

Joshua 58-120
Judges 120-185

1 Samuel 186-270
2 Samuel 270-339
1 Kings 340-422
2 Kings 422-498

Text Structure: 1 verse Hebrew followed by one Aramaic (Targum Jonathan)



 סגעי׳* *זול*טש3
 םינתיא יז״א סשג עעב

 סיתיגנבזת^ל יליתתת םכחי^יה^ 0ש3
 1• (> ו> * ׳םיעועזס 0ין<.יכנ בותכל יריחמב
 ־הצז ןכ ישמ ריעמ םינושאר םואיבכבוזטי ייח^

 טעושאק סאיכ^נ ב;;וכל ליחמ**
 'ד^ינ ה^יגחל^"^ עש/,ד׳}ג'1!׳> דל3> ה^/וי^י ,ד/ד* ׳היי

 ,5 ג>י״/,ו׳? .״ >^ן*/ ';׳י ׳*■־סגנ ה^> .מי>9ד המי) •י ר*״׳י$

 0/*י דמנ>)יייגזע זר\^>פ ה סי^י^

 *4>למ*?•?* **$*>* רזיי זיי״^י׳^5
 %^3; 8ע!ו *:<.^'׳(3'״־ר

 .: <ה~ץ ךג

 ־ §״;, ',*7 5 יי

*>4 
 ס■.^• .י 'י ץ ;



 $!י1 נ*יי£מ

 יחג דרמ יעו
 *ך ׳ל׳ד׳* ׳־!

 ^ #י;>>(>ע*ב
 ^ ••חתפל ליט"

 ^^>^מפעי4יי5ר^ט

 *מפי^מצ

 *הממי
 ^ מת״3 מ?ה>

 יסה5 (יי.ר היגי יד)בינ י

 1* - ז: י  ^ ך' .   ■1■ . * >' ׳ * \- • ׳ * *ג׳~ 3'* יד ׳מיעלכממדס^ייכע^שזמו.

 ן<יצ>ל$ .
 ♦**1*וי

 עע>¥.ה

 ל !1?•ל ■יע
 ... 9יק$',סיעזי ,
 ן♦ וןייתי%>י£ ?ג*

 ג׳^|?י..הא 4^<

 / ־■י,־ייעז׳>ן*יכמצ<י>גגן קזי

 ז^^&מ '££%1*8₪
 <>צ)צ1ע ץ *4* י׳־ץ׳•־ *י- -די►.. ■־ / . ־■צ״י> >*״55' •1

 *<ר£י עב% ^ 'י

 י"**" /'
 ׳ י * י ;

Joshua 58-120

INDEX



 -זיח?.י ם5יהל^.הזזיידמץ?י הדהי דגעה6%>
 רע^־ז!^כעה1^ןזצלוי ^(3ע^;ופ^קיצ%

 גמנ *^<ץ^|מ5מ.י;ם&ע^מ&פי?

 י א^ע5 ה^ן1צ^^^^ו^ןז^י2^?ק6%0קצדמ־ים^זל<)כןזרמ?ו

 ןמילייז |;^5?^יו^י/*
 ח)יי>מלמףלצנ־^נ7ר^ןו^רז ןול^^מ^^^ר7^?9/<^

 ^זע^^^^*׳ז0דמ/§רר^ו^ע53דע!ןן<?(בג> זד&ממה4?^*4(

 *ן♦')10(יל^לל/^מ ל13ע3 !§^^*?25 *ל^ימ^

 זיןע&סע ז^מר^פ

 .ז '!נר^ו^דזואייטןגמיזשי^יצ1

 ^ן%ו^ם^ו?ם^^כשפי^ו^מ

 י \ ל\2פ.י3| ^^זג^ז^עז^ז^כו^ז#

 ^לנ״מ 0^ ^ץ<ימיד>0^^ג ל^>פךדמל'חעיעי*גל^ר ה>*יד1^ם•^ )>ימול¥י)^^ ויעל^^4^י}9)דע^פי,^!

 11 ' <יז*־״י

0^ 

 רחלי\ 1מןי ין^>גגןן!ו40^>0 •>9ץ^ע*־9^|9!ו
 י •'י^מייוריעממידנ׳^ןוןזיטססלצן ^{*✓ילי״יי



 ^^^11^86יך<צנ^מ> עמ^זימ״>ו>זי5יג׳<ג^>:

 )י5!'

 גו
 \ז"׳

 גי׳>׳\ >*>
 ׳,יגי לגיי יפל

 *ימג*

 ר^נ^ו^ונ^

 ייז#$־£ו?י$ז
 טימוזי ם*^גד5^1ןז^^^!ד^^ז*די ^^ז^אערל^מיין^^ז ^

 וזייר;^% ח^יעו 1וזיפ .5? ^יי3ל ו?5?רו^י^ *
 ^צ]וי ו$י$ ירא■ ןי/ייב^^־קוו^*[ (♦!ף^יזני^רןנימ^

 '־% ו{^ ^־ר^גו^ו ז^3-(גתמ^רן<
 מיכ^^בצ ?ייצי^ ^^מיגדר ׳א&ה ?_?אמיתעףי ^ םר^,ד

 .*יח

 ל ^

 ?ר״־ב^ו 7מ*זך? ^יע^י2^(^%■ *1% 'י^•■ 1■(1יי ;0 *ף* י ׳

 וקג*יםיענן^
 ו5ו£ז% 8ל) '■3ן מ^נ^י^^ו?ד5^םכר
 ^3 יר^ז^רר^מיןזצלר^כז? *^*^(1^,רצמ^&^םסג??!? ץרמ,ד. ״ 4י<ויץ 1ר*ן^^!יי^❖^ ילאא^ ^נמן׳אפאןטפמפמ אראגי

 ז״־יי ׳

 ט^י״מנ^>)או 0ילץממ155!ו^ג^יכפמ^^ייי^י11ץש^ז!ו

 *4!^מ<וו>*#^מ##ו^^י<י>^'<"י1>*:)^י׳,,<**'״ייעי*'י*' י"***""



 ן8ג ה?עמ א$י5$וי3פע
 א§^תו3

 י^ו>ץ<?^ז^5^ימז^רז<\ י^ד^ש^הזייכווע;

 •ןפעמזממימ
 ו^נא^י^
 '%יי6י{יי!?>1^

 ין8וחןו ?^וח&ייקכ^וב

 י*1*וי#ימ*$י*■*
 ;ו.הזעלר53ו1^עםי;

 ןמ ורמ^ד^^5^ר^ז^5־^^^7כ^/59י^פםד^ן<5;

 ךי^#ו^ו^מ ר^ימ

 ־;,^גישיומלצהזפירדנ 'ליודנןייזיזו ךים;

 '* ׳ /ץ־ י> ־** • ׳ .. • .. ' •
 יי ׳ ו>״ויזי*> וזי"*3 ^•יי׳^ץמ^ל*#9'ד0*""50׳ ^ י־״0י"•**״"*'*״ '״**״*״״'****״יי׳פי״י^#״יי^ו-י*$ *15־ 1מ>מ^זמד4*־*ט^"לצ״גע*""

 סבי^מעפפכעכמשי^נחיריועןימל^ןזנ

 ₪|גיג^ל •יה

 *>*״♦ *י׳•־•
 י • עי(9י• ך״׳■ ^ן^׳ייכדמיירכמז^ז^^מ*^י*-$ץזמ׳*1^^״ *>י>־י*י ן**'

 0 1535£,-.ר*.• *•׳ *4־ ׳י י ג> *י - 5^ ,!, * '^••:1;,׳׳ ׳׳׳*■־ - ׳ י,"*־

 1׳



 י)1עומ^י1ע!1עג^מי-ג*יול*>עיי־י^מ,!'^<ייי|ימ,^,^<;,,|:,'!:;ע^יי ־

1*1' 
 •^[ך' /£||ש

 .^י׳■-? י^^נ■ *ממ •:•/ ?• |.^1

 ^*?ןקסס ועמח ס*יסי 11יו\״זי*׳<י";י.^"־*׳* "!.","י!יי ׳<י*יו$תירג
 ^ ^^5? *ז^^מ^יני^דעי^^נ^י ::!1*

 ז-כעי |■ : | .,
 י !■:%

 ^^*^מ5וזדע^5ןןג^?יירגיצ •׳דיוציגעמצ^יהזקיץח ?'*״11

 ם3*^ '״״״״



 י/^וןצ^ןע*נדנתיזי^ל^ו

 םי^לףומימהמזדרכי

 ;. ר1^ייי!דיי*^><י^^ן^^מ׳יוי<*נין*>* ^ ^ (
 3/ ' י \

 ר?^׳ד^מ^1י^חמ^מ1ץ^^

 ***"*י£
 מיי" ו^^^ןזד^י^ל$^^^^^*ך5^׳פ3^*5*ן^;^5!ך
 /מ לו5*רמ^ן_ ;

 יד^ז#א§פ%מ^
 מי^^§2זזמ%ןו

 * ״ ,- י -ך...■ח^ו^מ^די^חאמי^ו
 ומי^צ^נ?עזזויר!נ^1 #*$10180^

 ?כי^דא>^* ע3ל^1הזרמג<ז׳ 6ו3יזמ^5* יה^^^משוהכא
 יג>* 1>ריר י ז^ק^4?>^ז33^זהי5ר??1?3:^,ז^ף^זפ/?

 -,< ■יו■ - - 1^^ר8](1!י?י3^וי^(וז.
 ימ*ןך/זיו >ןןןרח/ז*ו ־^^^מ1^^^מך^^^/ומזצפיג1 זית59'1ע

 5/״לצ

<** 
 (#^י !1

 ^,־על^יצ ל יפ י]
 ^>יפ"

 ל

 %^םמזיפןואפרןן1ר!^

 ^ £>>^*ייל1 ג#/ 0,יפ *יממ* 4(ח)^עמגג,י 4^י?>*>^ןי^> חמפ^ ל 1יי>* ׳ ליעמ 0ע/*פ9 4ע\,$^פ> ^*גג^ל 0*דיצ
 '>*0 ל>>י ^ליל> ׳ י



 '1*פמכו:רי;
 ^%£1*י8מ1י0זי'

 עד 1* **״ י
 ן*ולפ * *״' גיית*

 א!ךןעבי5 ץלכע^יל^^^
 דמגא יז^^ד^כ^וי^^^^ז^יעיד דע
 ^י%ף5^!#^ד^ז%ץר9% £*
 ^ממ^ו^ל׳־דמי&דנ^איר^ ד^1^די^ר?עמי/<^ד5

 >ל/ו ^ע ?*הצ^ •\ע5ממ ף^ועי^דסמועימ ם^

 ^רצמוםפנ^הרמ^^^מינ^מ^^מןרדנמ^יג

 ^6עןר^ויןיר5ע5יי'

 1^פ^1מי^^מר^טו,^ז12'
 ^ו^^^ר^%למ׳מגל338׳

 סםכעבח^יטם^קג^^
 נדאיע>^ה ^ד/^ייועדו^מש

 ז > .-,י * • '.׳ י , '..•י' י :■■ .־' * .:;'5 1 \

 • ,עפ ״^-זלפיעי לכ£# 4* *טץמ**<1י#מי*׳^ת* ך^מ^כלי־יגיעיצ׳י^ ל4*#*0*** ^וכי*^^**

 /;*ו^ץ~^י*ץי י~ "י \ ^ " " ^ ו־׳-״י־

 ׳ ליי^ .עיא ף^^זי^^^^ויילי^ינהי י'יץ



 -^״)?^!,דך^ימ םי^הלועעיהוש ו^1ג^יה*ן^ד1מ^ו^ה^>
 ^•^זז^א^כ^ם^רי^^^^יגב^ו^רעו^^ן^ןוןןק
 וג£ "א^נ^^/1^נ^זרי^(^5^ *8^8^

 ^ד^דבה
 :דןגנע^זי״סי^^דקצ

 _׳-%י* 4• ״* >!״ י *#נ • ^ ...

 >^1?ן?ג^?ויממיזמ 1דע ז^*וין>5

 .־^עגג^ע

 ז<5זי3םןמ וול^יר^
 . 1 *י^

 עלגצעעוזייתיי^מר^ו^ו״ח
 ' !4 ** ״ 0*1.

 ׳1רן>.יי7פ י*י ל^יד ^׳ג^ץכימ״ף^ ן>4יימ)יכג>ג^!ג >*>^)^>1^,^,^

 ^׳ ' . ^ •• £

 (>^שו3פנ

 ז"־" - די- 1

 • דיז־^ע,״. יל וכייחי. פרנ.יכה ~^>*י#ג *ד*^*^*.*■.#*



 יהדלע^זממרמחממוייייו^ייז
 0יי?יגי1>*לע^י ד>^יןרי5*וו י^>וד^ןיד2ג#>ייפי> יכ)י©יטע#ונ׳ג> ימיי-׳מל)^ ייי^מ^פייינל •ג* <* 0״ג ^*ג^רזגצ 0י4צ<׳
 1 ^עדזר'>יויטי$י$ל<׳* לע?1יי>*^*ץי*/^**" י*9 0<׳׳>^י0י\^י'י^^ץי



 ^,ןץג&י*)#

 י*מ*81#י*

 ?1םחמ!נ1^נד
 "פייןל1^מ^

 ס^ס^וןוסימה

 י#מ8ממ

 ר^י1

 ^י§י^ו^י1.ט5יי
 ;ף<המנייוצח^ןתי%

 ^ן •זידץע^י זידחיה ו־>צ1מז>;.ג1ע ן^>לץע>גי?^)^ג^ייל*>6/*>ן>*ח!גץי>ילי ♦עעמציצו !ליעליעיגגילי ^,-יב>יז<!ה!3 ו

 |^תימא/י.י^פה
 *1 ^שאר ^

 זוקכלז־ יזי
 ע׳>כל.>מ ל 4 $ *
 '<5 יחמ׳פ
 *'•׳״ ך^״י

# 

 יעעע י^!1 ל\43^?^^ '14/*׳'י^71י> י

 / *4י 0 ׳י!יימ !< )שעג> ימזי ע>־י)<יי>>ג <גלל יש-׳עני־רזלמ׳פי!* י ־* רכיזי ללי •'^1ימזי י9ע ^-־״יע1/ ל^י ליל



 -,זסכ^יז־ייי׳גייזיל^טןיע״עיגג״זי יכ5>1 ^ש׳מיעירע^ 0>1יח ס)•׳ ון*ל ׳",4י'<י^ע£ג>יס*י״מב *יי'^,*יי מי^מדעמגייט דייי
 יו ׳י׳• *׳׳ ">>'צדיז^יגגה יביי)>מ4נגז ייסגעיייעעצ יי׳^*

 ! ^>ועח>** ^>2$ ^*5)^? ן^י>ין1 זא״ייו
. ,, ^ 1 

 . ^עגב-יי־בל :ן*;

 .;*׳ייי

 וז
 * ג*

'111 

 ^ער^גמ03וע^וחידנ^*^יהף

 ■וער^^^ט^זי ד^וו^עשוווי י&נ ^ מיחו ודמל
 ^0$> סי^^ג^זן^ןוו י!ון3יעף?יזו וחי1פג^ו*י הו1דכה1ןיז
 0,\^וך^1§דעס?^ו!ו היד ר28ינ העיזל עו^די^יז^יה• דזב /<5^? וי^גר^ז

*1 

\* 
 י*ח1
 *ת

 וי מ

1111 
 *־^ימדה^דימ#*!*5>ד^ 2^

 #י**'ד6מ *יזימהו $$$ יהנ^לע ע^זה*לפכ1 יוייח/<?ענ>ק?פ !ו% ;>.י
 ן

18 
 5@4*י^יי*(י© *
 י י ' ; ■: 11

 ;?©ווו
 1:?־. ■4
11! 

 ■ ;/ ו| 1|• ! ?111!

 11 1 ז

11: 

\• 

 ינטח
 ..." ,יסירמנ^וזויל^ןמז^ע . י

 ׳?"ןי^י'יגשלפ^^לגסןאדף־׳קנ^
 י" '־'׳ '"״י.־ "'י ''

 ,־;מייך^^^י?חענ^ןהיד^י?^1@^ר^רינח*< ז"׳

 !ו
 !וו

 >|#*ייימ
 *אלימ ׳י '"יזי^י^ יי

 זייז י/■ י ץ,

 #י

 1י4| 4#16*
11*#1 

 %זעי ם^ג^^;ץ^י^1יצג^ק^1ח^מזחתר^יף׳^

 (<יכ1 ?5^רו^ר^עה£גש?וצ^^5 ד^שומל^גגו^^סצמכהד

 ו^צזקכ*ע3ע/^י^

 י־ך־י" <**

 1!^(יימ^(1ימישאע#0ו^ו6׳ש^ן|ע4)יו*ימף!*מדומ^^זע*ייימד^י#*חןלמיניניי>ןומ>*#*<*^יע י?׳

 ?גי/>י ׳ו ג>

 .־* '#יפ
 >כ
 'עיני
 .ג יי ״'





 !רודכ*׳ ד>זי>י חלג ועללל 4^ עעי^>>ג^לכיעגג)גיוג׳ל^גג לפגעי ז^י **יצ *ישזיסמת <מל<♦ *רייא ליכ ך׳-גליז >)^*יפ3ל^נוי
 £׳רע> לין*>,התלכ פעצמ !לליי'££$**צי ול• תל*״יצי*ימג בי^זףצס״ב ,גימ ול^לזיי <>מ5 מ׳*י*י 4ץל* גימ>פ>צ^ כ*

 ,ר1ד

 עצש
 ען>ן,לי ר^<*ו״חורעי\ע3 םפזיכה ו^פ/ייעיצשק םנ

 ץ*4פ?י5.וג^ו ^גוע^זיומ^^^^^עדו
 ליעל ^#6הי ד&מ^ענ

 ן^ך!0^.א^^^מ355?רי!5??5ז$ יממימזי^י-^, ,
 ?6 !^ו^מ&דחמוי^י^ויוסו1 ג•״*• !׳1י

 א<^^?את״*ני^3^י׳ל^אהימ ו^8ע¥ל6ז(י,יזייי1יזר מ?י^ר^!ב!ר?ל דוא%
 ט3?3^ל!$זן9זן^ .י ■*

 א?^רל ^פ^ז^ג׳ר&^ן^״רוז^זייל^ !^ד©עו םר?^ רמ^י סגזומנר1<
 -ילב **
 ) ,לית׳

 >]וי^נ^מ^^*ל^^מוע^ן^רהןמןו^יןי^ *יי

 *<פמ%ו 1*^דיזהיד^זז^אאי? עדמ^^^דנ^3׳?צ5?1^ ^5דצו

 ־'^^ומו*^ן81ממ^ '־ ״***׳ *י"־"*1־*"
 "םעה ועד^ו^^ם^

 "ו&ו!;

|| 
 @9!' !9׳
 |-ן|

 •{זמיו^ ־־י* **

 * ״־״
.. . 

 ^>ו^1^)3גןף^זיזן

 ז^ר^ו^נזין^פו^אוו
 צג>

:4 
: ; '* 
1 *••- 81 

49|^| 

 י״ייז^יגטל "יו סרמיסליו ל^ייהי^ *ילימי־יוימ) *3 י^העי ״״* מי.י בעמ ץ>ץ*# ״ל עבל^^יר־וג^יי לג
 ינ׳יכ^ע^עול•) נש_**^פךז^יי \שךהלו *6ח*ע/^<ס^כיעהזיליעי*>*>י 6גשויעייירוףי* י לג .

 ✓ |^8|^, ;-־,,# • י י >^;| ,.;^׳וו



 ד:*׳*> זי^י דיגי !ן׳ל&^ייי)*0ין>גץמ 5גייז ץ!# **יימדי׳עגלייי '(ןגיצמ עימג ךממ דממל^ייצי
 ?־יג•ד״מ*יש׳^יגמ^ד״^גייי^לל*>>3י^זץיל**>י>יק>5>יגי>ן-^געזעילג*)ע-ע^!י • גג5ידגג־^י* ♦גל&ל^&גי





 , י• זל(51-ייג0>1׳'די^יי'"י^'-^<'''זז׳>״'יןל,'־נ''י־׳־״י״״-י<>,י " י ע ו 3*ג**>9ע ?חד׳לש'1גלל^(>כ'ל,^'ל׳*,^ל?ש' ■גט׳< לל^*ד**״ל2 ל^ליי ^י-עיגל>יגע*21^-קוי 1.
 ^ יר(< רוריבו לי^&יד ?ן<ר©עדו7^ע/יי ^נ? םןק־םככ־דק מ םר05 ^וכהדע■

 ^%מן*6ן5$ ^1$^ ךצמ^^ד^יו״ ר1פ8ן5דנ
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 ו־יעל{*.יג^ע/יי הו^ייעלל ^י6>ףו# ^32
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 ומ#*ו

 ^!צ5*^(1.!ןו׳^ז־״וז■-^" 1—1 ״״^;ור״,יזי^1־-,^74-1 י

 ^?^>ו .זייזעל 0*מר34<6>ו םוגיע דצ^ח 1<1־ז^ד סייבש^והי ^עז*1;ן?^די1עק*4דז-
^-- 

 ין> 4
 יע>יחגזיג\);יד 6ה,י זסדיצ^י •/>"?)^ זיכז^רמיגמ2>6כ ^יגש׳ע ט^כמזעע^^יייעב־ו^יצ י י *י> לר*־׳ כיצימע



 ,*י!

 זי>*ג> לגחכי^מ&ינ׳מ *י>ןיזחמ ךיג•*)?^^ ט**יכ*^ן>) 1*׳, ג

 ץ*ז>!># ן ז . .. י
<4^ 



 ^עו^זע־^עפג״י^רוו

 ח״י^ ןן^)?)עבנ5

 !ד^עפי^זמג^ יייימצדרמצס#

 ץ־זוא׳ו :5יח5י{<1מ;

 ^^}*והיגעיו *?^^זממי****1׳*

 (ז^טס }^,*'1'יו1

 ;10%ירזג'* ^ד5מ

 ^ציר8 ה^^ריג

 ^זייד^גהיז ^הרעמיפ׳ל^י

 (-^^ל־י? ?5*לצר

7, 
 שכ3=ךיוג 1^?^ז9ה? >י

 '^ ***׳י" ** *׳*יו?־ ** ^ ׳ י **׳

 )"י ;' •

 •*>י)'מ******

 י ן
 י ^ * י ^

 יגי/י ע),י

 '׳דאריעי ע^יפ^נכי^וי׳ה^ועי^זעד

 ל £ט$יגג
 ס1וג!4״ר^>י^ריזו5 .

 ל1^5נצ יעמ^רעייגיעדיר^ול^

 דו£ימצ ^היסו ךייאקגגמ^

 - /^ ׳ ״ -ל״ *\

 / ^1345 ב

* 



 ^עי*ות׳גי׳זיי>צ־*>) £י

* 

 ל

 ^^ול!מעיי< פןע>*> רש׳ ן<צ ןי^ומ׳פ׳ויץכ ןש׳^״ו^\גד*>/י<יירגג>יי ?דעזיגב !>* ^•ג׳^ד*צכיל*א1

 לד״צו^וזגע*!)ר זי?ר לוזיתי ?ז^!בד}יו הפ0בר־%51נ^^ו^^ולפו^ן^^?5־
 £ ^י8ר^י,^ז צו^והימ^פכייהד^פי^יב ?^^ירא^איוץל^ל^ד

 ־־ ־ י י" '| ן■־"־־"' ־.־':^^
 ""יג״שדצ^וז

 ^והי׳ד* הכח&־ץדוי.פנצמנ^ףןכדנןיוד^ ו^מןוענזצזיח^
 \1 א^עילצ ו^תז;ונש^ יעי^יד^ירןעידנ^ל ץ5ם^דםאןע0 ה5קז4נ

 £ ה%3 מי^מה/^ז^^מ.ו^>צהוז^ע^ ומד^וזיחע ג?עו,ד• רמ^יו

 ד^ח/ז

 ״״ יד ־רג
 ^ ■"£י^זלרמ רמיי^-ו&רן?

 'יי• י 'ט)?ד^נךע ^]5^ו?פי4?יז1^)מיו ץ%<1!פשן^^^ע סהילגו
 * ר^-# ועכאעלע^ן!יי !ף4ו ער^י/^ן4!ז ן<^^

 ן<2למ ירל^ע ןמי^־> וויע הימע ו%ר (*ברריד3ע ייטרפו#1?
 ו^ליה^ע^)ד*>הי^:^!^■ ןגה^ו^ע ?והי׳^מל^׳י ?^יו%יד ו^דהזן^י

 •י" * *3ימא?

 דיגע*ןי1ב ף$ ו^יליבמ 1^3 {^[ו^רד^ו ^ער£צז|ר־* מןי^ רמו^*
 מי*1%^** *•^1.1.114א1;״1..1.1״ו״.^״^״1."" ־■1^־"י • ••- •• י■׳— "■-

 ^?)׳

 י88 סגיד^ז םימפיזג?!^^ !4^

 ' *ז^מי1 >י^^זהםו5^ע זי^^>^ס^ןט^16^ו^
 |4 ׳ 4 יי•

 לי*^י^^*ףד **׳י״יויי׳י*)ילעיידמיכפו׳ס׳גצצר
 ׳ ץ** סי^״רמ^ ■ץע.חמ ץו^יזמ 4ן^דעעי^דימ*־ >וןר^



 ?גן]לןון<וע^ו}ויף>ןל5^^%י)]5ןגזע^

 *ז^ן@ןל8^ז.

 ?גרממזםיג^הפץנ^ןי^ממהאו

 *ץילממ קגמ־וומי
 י* י וי:

 טכ&יה

 1זידליממ ו^^ו^גירצעב יחיל^מ^ *

 חיג(^־ זי^ל^^^<#>^1^זזיד35ויז#זועפו4יוז!צ^

 רח(<ו,:3ר^* ''~ "

 *=4רמל {י$9>וו!83 ?3!ימלעמ1*זירעז\גר^'<1^^הכ'

 *■יצ^ו&יי ד3עיזמ55 זיצ^יודבעזביזישמ־גפ ר^אהצומ7ז1£^6
 ,י;.י. העי?ל ^ממי'מער^ו.ועאצ,^^ר|ע11 ׳וחירי1(

 ארע אישו

 ־״׳* י'־׳

 8צמל /^ךמ רס^ו1 הכ^ל ■ה^ער^1^ ה3ר^ז

?1^ 

 'דמר *ציו* ס״הוי ןיילשק3ץו^ו>ריחושה עיל3לע מפעתמג^ה׳ <
 !כי?יו1>6 ה^ר^^יעהיצע^נ^מייהוחוצז שעילגוידעפמיל

>► 

 31!ז1־ס^י^ו&ו ^מ^וו^כזיעפיול ה|׳נמ^י?פ םירחזי '"
 'רעי! •עט%דצערלבנ%ג^ אכגיצד&ר (יצ*$ד5ג*ז "

 'רצז ע׳^ר־י מ%ו 1׳רייוע ומןוליו ויגוד31ו^'ויינעפ ויפע'!^׳'?!ע*׳י^
, • *9 
 \וצ>5גן>\ע)־?ד^ל)הד־צ־ר^ןוש׳ע^ניצ׳יזייכז׳יר^יי?)?ןוגרדצליי ד*י9א,?תא,י^>י;׳*'יי^;גו:ע ש'־ישע הנחן*><?כ>צג18•



 1*ויכ א-׳ *־ליייט׳פ זיי>כר׳ל 4מי* ?:*׳ש׳* רגש׳*דיכ^גי*4** •יר״ע^עי4?**# ^לגייסיןי>*/ל זמצי#ע8׳>ויי .*י*י)

 "^*"7־•1י י^׳גמ ה^עי 0זע^יכ9ודעויו עירמל^ימ)גר>9^■'•ריגלחי י)ש>^ ע\>צ 019^%$•>$י0ן,ג0>׳*י>4,?#)



 /יג^יי^ ש׳זי ןי*ש>\מו;0י או>)^.עיגו&מ <מ דיכ>9 יןי^ע׳סל יפ>;?ו<*ןי ריע ליעי מי <מ זיימשימג׳*# ץלמעי#י רפ/יגי^י >>י יי) > <ור,;;/-*י
 י *זעץע>? י׳'>?ז׳5ן<ץ,ר'^ן,^מ\ץ<<,^ל''0>ויע^>י ^,>'י^'י?'י^י"^!>4זי ^ דל^^׳^זיהד'^*•י^זיי^גג׳׳^^ועיי '

 "ד=ב^ו^%ח5?!

 •ץי#*י^גו '•י)^ו^ה!צ^ע!ד^^אזו1ןמ3515ע0§ע ^
 ו96 ן$אאו יגס1;ףיה^מלר ןסדצ דכהמע ןזהמע מ^רירו1^נ%ז

 -םע םןי!^ן

 ^ז^ר טר8 י&^ויאזוצוו^עואו^
 ׳סןיעעמ $#י$^!%י3?!ל$$1
 *ר^ ם^הן^{^י3^^ל םייללת (5^?זז^^וצ^ב^/י!<^(5מפרו5מע 1
 ירא ןוהייגי^ מצדן^9י ,*^ע^^יזל * *
 ך$ח ןו^וס/וי^םיז^יט? י^צ]וי ר66 ו$7ףי1א 1#ןצ5 רחינ ־"י
 ע^וע 1?נ> ל^מ?5 םע^רצז ע&והי^י^צד^גןיןזרפמלמיו .
 ,זייי^ *^י? ט1ך9 ימ^ע *

 -^רזרכ^ז^דב זיוהי ^ערי1;קר5ו1רהצ'ו ^ןיכגלצםורו5 •©^?ד©?;,
 §ר1דלמ9 ?פנ4^!מ1עז ט£/ו8רשמ'זעו ?ן5 ן01 . ..
 יוג׳ו&וו ןזצוח^״^ף (^׳צ^מ^יי^ז״ויריט ו^רו^דןמ^פ|*2 יי
 ד1> ןילוא^ו ^נר6א^נ,^גדגמ^וזרא15מרא3ר(ודע,1ע

 לחרא זי״ה*ו^דנמ^ךץ^סעו^היובזיל4ממ!;נלי7י\4>* ל?ז?דש^><^
 רו^#85ג^(#13^^ *י 4"■
 382*1. י ^צצדי^זאןזא^דעויזדן^ ^אטיזסנצת'* י^זיי^ ^
 ^ םע^י י

 אןיט־^ילי^רואן&מין^ 11|
 גח^ו'£ ׳§ 1
 •*^6ד^רמ־א1וד!ס&ע^נר^א$נמיאם5זי5^הג*ו$$8225$ י־־ יי"

 יע> )•מ

 ףךי1ומפ?ז ^

 ;101'♦■ *|־1
 ;>1;ז.^ךיז1

 וו
 ,^^ז^וצ&ממ•6603011 , ן .... !111

 והיז־ ;.•י,

 ד^"* *־״ -*״־"*־ עוו$, ד״'""ג :

 6מ י! יג ||5{

 םירןוןנוחימסכיועעוהי^^׳מדנגואן;

 'י ׳ז^יו א65 זיעמ דיק2ר !0*5 ןואאי רמגגרזור סג^צאמ! ע&סי '835
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 ו1
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 "םןר^

1* 

 ׳ינש/״ז;

2#*< 



4 ₪ 
 '1111 ן
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 ״זז^^

5 : • 

 . ׳י י ־

 !91 א 1 !11!

 $|| .ן
 ץומ !!ן !111־

 ;1 י 1

:3 

 ג&ול ג)^יעיויל) <י *ו{׳לל 4>לןו?ן> גמ.י.>פןו6גו'4ו ל ^^*נ! >1 $\?צ׳^יצ> *ן ל\1נ>^ע)*י ך!•©) '*)בדל־,.,
 ץ^ו^י״יייייי*'1•'*.?!*מי0י*יי;ץמ ,*י *0י<״לץ>י0יו*ת>מ *^געיללסמיר^צלו *ד$׳>\>$ן יי'י''><יוןי*״ממק)'מ\ מ כ>ע1נ)^ג\כ

 {,.*י די6' ;ע^זהי ^יר*5 ןדהיורק םע^&יר ^זוב^מר זיידזזחירווכרצמ^געע

 נ^ה*ח^ו^}<דו1ע^/^ז^ענדו^^ע5ע^^^נ . 90> 6*״
 [י'י!1י

 ןיהיונמ*^ ןי^^י^יד מ5^נ^זלזס^יו <*^^*^8
 ו?ה ר^ץל$על>%\ '^^ע^מ^ייעאער^ז מי

 גד* ?ל^י*ריר'ז<־^ עצו^דג^^ע^ץ^הןו^זמ^^ז^י^רחךה
 ^ו״^ד?זף־^ו3דעקצרל<ד^(,0ממ^שץ5^)^רי:'זר1<דכגיג1^ע*מ
 ־8ד!^ל^רעמיו&מ מ^ח3 5ע1יה *י"7"'1

 מגלן<3 ו^חנ ףיג^ו רעו&מטי^עןזל^נותיי זמ&מ ישימ ןוליס

 {יזוצ* ״'|
 * ־ ׳ * ׳ ׳ -י- - — •־*" -•־*•׳־-- ד£

8 

 ז״י
 ץ?׳כ

 סוזיתו *־?־
 ך*?ב ^;ימ^וגיורג^ג^%יל5יג^ נ#־""*י

 / . זנ 1

 ו^ל״ז , ׳ל^נ־י^גשגיי^ו׳^'^*''11׳.
 ^ע^ג^ןמ^ר^יי^י^)?^ נ^$9^381^מ:

 .׳ ^ •*•צ> *'יי"9 י י**' ^י^ר^זי - י״



 לי הינימל)<י4?יי^ל)'!^*לז^י*י 14*1*1• '•יי•* **פעעי׳שעי*\±0>>י**> מרמףי^יליע 1מו>) <1^״^,״׳״!.״.,
 * י״מיז׳-מי&י'**י*^*מ *י^ג*•#* מ ה0מ^ז< *<עיי '**ס*'*'?*^'^ ל#ר> עימשי •יי> ׳-*י £*׳11*״׳/ :וילג

 ג ג ייז^יךל׳

 ינ51גרעימ)נ
 >*יי ז<ש׳י
 >ז4ר
 צ״סע
 ריל

 ויזירי•
 ^ןמיל#*
\6 

 ו#־ן$
 דמ

 >/ממן1רמוע^מ
 דמ יך^י#>
 דמ ■%^;.
 ־י׳י

 ימ ריממיטיא#.
 דוי ויד^דידיז^

 הנ

 די•׳*׳ ^
 ■"2ימ !>
 ל*מ יפל

 *5י4מ!

 .'■יעד׳לל צ• *ך*
;'1 **$##*(' 

 \" ״ ־ ן 7

 ■ ^ י-יי^י * ^ז)מ
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 יגגו^^וי^דם^יוע^רע,
 גוי^^ו*שויי|עע?זה^ג

 הלה *וועא,

 רמדיד ^2^_ ^^^^^^^'*^ד^צוץר^5מיןז(ל9י5ישג
 וגקנןגםא5מו$י^^ץו^יג^^׳^
 ^ה^.רן^ר5ס^)^וייםה^ןו^5^*וןמו^.>ינ513ר!ו

 יל> ן*'0ג^א
 ,ףנ^וןז סג ?•י שדי־י

 %י> 1 ^יי״׳־^י יי״**יגגי-גי)זיבוז■ ׳*י\ל\4עלל*עידש׳*!*ידע****!*ד;*>חיעמשיה חישי^יל!1צ>1צןע.*#.*;ש״״:. ■ 1
 •׳0״י>!>ה ןי*לעי^>,י0 4ציי ג״צ^דז^ "'**4,י

 ^רו1

 ן " ״> ׳ץ \ ׳י * 'זי^יו״ו/ו*^#י*ו*ו 1ןרז> י

 **"'י^^יש׳ייל^יי)ז• ייעלו פ>רי4!־-4י})ג ^ גיגלגויז^ד.*׳ 0)0 *!• *,* 4,-.״ ״,״ " , ! ..
 ץ" ׳,י>י>4י^ *י** ־^/ו^ז>*>י *'י ו?־הי0י^4^מ "^^ל)יץ1י^פ

 >טיז׳זי>ימ)י '•׳ זי דזי

 ־•<:£>׳



 }ש^^ייצ^י ל7ןע*$>*י ♦לנ^ע״^י^״ייו י1#6*>ןט>ז• ץרחצ 11>זיגיי£׳זי ^זיו 0׳1יהע 7>י>י1צ*^ \1מכ*יןיה *ץ1מגג נ*יה)ל ולחג

 ן*^היהטג?יי־זי '*£חפוע$^ עגיל 13^>*>מעיף

 דצזר^י '׳ • - - •
 ־־*דע^סןמייזע

 !־^גדם״חמ*)ד3>(^גע^)גו ׳•־"^^?דעם^ס^ו 0^ו^^*מ5/ז^ר \י>
 /יומקו

 ג־יז׳גי וייי

 מ&^דלנ# ^ר״מצגייגגו סיו^יננ^עי^ו 1?]ורזפ |-חיו ^ £
 ד3ע]ירמס> x0^1^ ^•/1*1 ;/•יי ן♦. 1)

 !־*51ל^!<^ר^
 . ״׳. ■״_ , .-£״ *. ״ ^ (1 . 1,._ . 1 . ■1_ . 1 .4^ד-_ ^ 1 '4

 ליכמ ענ^^ה^רגריפ״מימןי^נגןעד 8מ8לן> 'גוליער־ףי .
 ■י?רחרזמ11ז1ילי \ '
 \0$^^מ^יריל^^׳^ל^מ־ב^מל׳א^־^זי^ץיעח^זט^ -

 ׳46?!5,?עכ5 ןוהגדנ^דן< 1*

,^088 
 ^מ^זי^י (^סל^^עגיל^^ת^ישידז *

 ' \ •■'־^מ**^ז<^מ'^^־,^'ממ)^?יזי^,''"^־^ט;־''''ל<,*ל'

 4ל%#־.



 ן^י.י!^י*ימג*0* 1 ך,4>י *ל״!<יע)*צש׳צ י*לי)1ו5י*ד ל־ףמעי)ד׳ יי'ייל חיפ^עט׳^;^)^ *•'0>>״3*>)

 י&ע ון^ן ירת^^^^^ויסטויי^ו^ע

.. . 

 ל* יע#ש\ םי|5ר^ר31ו1!^^^
 ר*י\ \.,_ 4 0 4 > * * ״״ ״

4'5 
 עןדהאמעיפג^־^יריד&ז קאג^נ©שימ?וזן45*(!<

 ה זני.5?ו.יז*ךץו\וג4^(לו>>?0ה^'י,1^>צה 6■ זמר [''')יגי^׳מ^דגמ^^ניייי^עיעב <^׳^ל>י ^■!^*,ג^ופ^-ליי ־י'^1
 ג;^ל ^די^דןע>^דכ^רמע ץיעל >יי>ה יי״י־ז^55'6׳,ייר^עגיי׳י^מיייי



 ><לאנד דג^נ׳עריע ן ייאו וז^זאיל *ילמ^*" •",יי ייללל^יצרןיע יל״י^י ייל'**יא) 9 יץי *עימעי י*י אאצולד ׳44 דאיגעפ *־
 ^ז^יאויי״^ג׳^יגי^ליגגי דפעי וידי)^">יל ^יעיו!)ילממנ״יב^א\)יקני למגיי״׳>)ויי,*יץמזא>יג*>ן4פצ^>>י,סייפיו

 בי־חרי ןגגפ*( ידי
 וי^י4 ל0>\י5.1י /)!י )י יג,׳:

 * " ׳* *ד•* ׳:>׳ ׳*י — -.׳•׳׳ ?-י- —^ןסי׳*׳ *׳ *יליע י^_יוי_*!׳*ייודיו*'ח-י @נמ?*^עמא!מ9 ^

 ד^&י ןי׳לןי איך1כ5י '1יכ? ןעצי! !ןהי רנדד^ס םמ^זו!ןו5זו<הש> 4(< י■

 ,יו מיתוזוזוי

 1>צרנו:^^|י?ע@?ול5!ומ)<|ז•!^♦ יי-

 ..,...,_.....,..^מ8ד9ן9@|ימא^ז6^י5
 ץר&י $3 םן^ןי^גה^עב־ן^לקןכפציל?וד35פ>י$#ין י

 :ו*$ג5מז$1ג8**
 !געי^מי&יומ. ; ^*ממ^^^רמי. * ׳5.ז
 איצדע ז^ו ׳ןמצי ^1ימ?^^.!פ *(יי >
 יפ^מ ןס&״א אמו^&פו^סיויוזו1)ןוזו?\^ה״זו!ו־יפב1(<0גער ־
 ל־-יזמז £
 *י*"? ■א^ולליגנ5)גמל $ינ ןפ^מי ו# ■#90 ו^&יר וס&וי? קיר

 >זרמור5ע)5מדגיעד^ל^וכז^על ?גג• דפנמוביברןלע^לג^זלמציב1?^ י ^ ,
 ליצ^ז ^ ״*י"

 ז<>5י^אמוז׳ציד ידסנ^* ?רלד םי^מדו^ינ1)מיעכזקמגי^ד^עמ^.

 ^׳־)1^^ מ־ריהז^^^חל^ה .

 • ט^> ץגי^רמ״י ^?$^*$** ייעכי *ימ•^)***?>״***>**>״׳ לנ 1{*> 4* >ג■ ^



 ^ '^.מיממו^׳(* ץלז^ז׳י־גע!•׳;־'^ ■^פ\1יו ןמגמ&ויניגרש״^^גל^ממיזגפמ^ליעןנ^יזלי•^׳(׳)^,^^

 ייייע^עועמימיוו

 ידןזמינ

 1יח^|זףי^(^:
 דע וןיל*> דמי 1י)>עגץג^יציגייצ לש׳מלעיי יללי ייעל דל* ל1עליפיץיע> לילי^געל פעןילפל מ>>.עממיי לש׳מעי? * 1

 'י^'^^^ו^^*רי^יה״ק^^הי'דלעי,^י*יגלפזו>ע<?6י*;,ייי0י>יפיממללי^ה\|>>)1<**א!>
 1 ■ י '!כי*ע 3*ידמל->י^ו>פי



 ׳ייע רתיו'׳^
 !!ימ'1ינרויו;

 ־־*•>י1ז*ילזי נ>ןימ>\ -*ןעיי^״״די* 'ליייןי^ויויגל^י^^י^׳ג^^^י זעיל^יסו&׳לחי שמ לצ <׳)£׳ לח ן>*ע ו׳^יכזע חלפיו
 . 4- ־ז-ד ., .ג. — . <׳ ד— . ו—ז• *-׳ ״ ♦׳1- .^_ 4 4

 %^ינווו^8ג81^^^!^0%1 זי%ימה#^^@ ק

 ,זי^חתחיןישחיננויוה^
 •4 זיינ$זיגןג$ םד^יו^זיתיש-ו^ חל^י עצ1 ח1ננשגי^חד ,
 אכג# יפי5מ !<דרק ו^ר "ר^נדל^ליע^ ?^3 *כו־^ח<?מ^^וא זיליזיז1
 דדגוזסיחו ^קיידיגד דדעל^5^כק ח^דלכ רו^ול^ םו ?ותזי זרלז^1 עכד

 מ^^יי^יין^מןו^^ " !
 _._. ..״.!..^.^.,ג!.׳^.^ ..״י״״ ז!5־יז ••!

 2$מן%ד8ד
 . •_׳-.

 1ן^גען ^ןן?^ ,׳יל ימ ;! **׳י" •״־;
 'יהן)4״עשו?'סי־מ? <£גע*>׳

 יל85יו:ז!?עז.^ש1זי^י ' ׳ןוחיח^ר^ישץ־ור(ל;ןק,רזחי, ־
 ז!$9.. ■

 ׳^יאןרמו חלעו&זןויקע ,חירמו!הי^יגבי ^רקגי 1^(ונ^י
 י** •.עיד^לכ ד 1׳י ליכ לע י^ריל **רד״ןיצצ^ע יציעחי ^* ׳*>ר,־י>יל*עחיכ;ץח(ג* *ימי לע^לי>י^יי|> זי

 ר1*ח 5 י\ 7



 4^5 ל^יי&יייי ^ד^י/יעו י ירי.י*>וצ ידל ר*שימו עצמ ףיק ץיד עמ־יעג לל£לל;כוחיל,ןלות,־י?צ וחיי** ;תירי 04>*>ע^,ד4> #>ין> '/׳ר
 *1י׳^ •י *׳ *ץ4י> עי1מ^>מ.*י©׳י דמג עעיד> ד\^\י^ג 0יי>'ס^״יעדה^ע-״ג ־וצ>י־ודץע*יי-ץ*י1-דלי "*ידיז׳ע יגיסי^מןגל לימ ׳י

 ^-ק י■ ^יד־רק׳דכ 1^יג^>ו ןו־יקע50ןזדידנמי1 ^הי^ד^עמ15י5^ק?ימת ןורקעמ
 סידיחה!?עי־מ־זמ-זי^גרי^אי דודשאטואה^ער

 ך*י ^הכ5פצ ר?ע .*^ו3ד55דו־וו^,:1מ^ןירו^3ז1 ^הי ם^מי^ונדע

 וזיגו&ףויחין י־י!; •׳־י*יז ׳• :£>.■ רל^לסוי

 ר -■■*-

\> 

 '* .ז!י1 #יי*ע*1 'ןייהז^וידעסלעיוינהידמיעכ׳סע*$)לד^י1י
 <־,1.״*ק5צו

 י'יי" .וחידימקי^^ג^^מלץ״ריי^דידןעדלימףינעיצנ^דגנ

 י<;מיגו
 . >׳** ם^1וי׳>■

 ־־^י^מנייק.)^ חיק*!י*#י*)א •פ * ׳)^)^^יקד^פ^ןןיג^^הדכייזעיו טמגלויגכרקיו^ייה
 '" •׳דיעל •



 ')1גיא*ל פ!י'צ# 'ג׳)ליל מללזימ ־>>יפש׳>9 \יגיגפלע^זיגעין4עידג״יי\£ועל^ לכיי>>)!ידה> 1 .•ה^׳גיו ן ןי*עין >* *יי *ץזייגא
 ס״זי^ייי' •ליג*0 *י*' לץי<*י •ד״>י* *מיי^י•'יעדי* י^יי *?,י*ד^״^ז^ץןייפד >*ז */יפלנ>יגפ<*;4י>*י
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 ע־זכיתגרייע ץיעיו*יצ׳מ>ר^>^ר0מ׳והל^פר^,מי^ן,^ יז יג*ר

 ^ו־וו^יח^ןגב

 י*

 -׳״* > ךל יד יפרת. ^4י 'זיי0יס))ז(וכ ףליד יפרת\צנצ0ילרי ה ךיללע\1 ייע!

<* 

 ¥י>

 יע* ץר

 • *ל*4עהדי#עתו1י*בתפ"* *ף" י>׳>^^ילף)לזפ1,דל*על<גיז^ו,>מזד ש;.*."** ן^^זי |*טו0ו
 ־ *יו כ ^ ^;>לוי ^*^419 * >*לו #גיג0 >י> ד9* >י % י ^



 יי 11
#! 
11 

 י |10
 ־ 8 ?י -

 וו |||
 !11 :ין
11 

 1־^"^וזיפפ^וויג
 !מנ{< ?יפי,ל/ו .
 רע'1מ^מ<?)5פע ח* ׳־(.
 ד^ני ו^>ייעאו ע0*י ><ממ5פ^ל וו^^ו^'1כ^ממ

 %י8ג1וע^״י#1!^י^

 ׳וכזייז ןו*" ןמחרומז! *סנשל קגגזיזד/ו
 ןיימשריזממ׳ו^י^י1^1 ^?גי״ד מהג^מ^ םזפיי
 ידומעמ טןמוי
 ^ ^נו¥(מ ן##ו(58 ^ זעני^ ןי־&ייי

 ג^ל^יכמ^י?'*^?^?'^^**5*5- %
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 1 : ■.,־;■־ י ~• ־ •י * י ■ -

 ?*■׳ץיעןסעג^יע)^י>ייי \ן1>*י!ידיע)<כפ*ץיעותיייזי^־יילי ^4<#'#£ו$*0*>עןן

 .ן4ז
 4 * <11-י־י%ו *6מ**י \34^ י ף^יו >4וו*רי י(4יץו1דוהי מ3?8ויף םר5דמ1>ייו11>

 £מגי!*5%

 -׳ע ו ׳ ״•׳ 1־ 1״׳ ו 1* 11^ * /* יי ״ ■יו ״ ׳ וי ■״ י ׳ ׳•**/ ייו^י ׳ייו 1 ־■ /ו ויו^ '7 ״ ו ו * % #1

 ״״ ^ •וז&ד לפןל םי^נההעצשלם;־^ ^;15ףץר#! ז^1םף8מ?^יי1

 י
 ,ף^י עגןין.ה^ק6^^ " ..

 זי1והי ע5?*ק5דעםו^^מ^^?^ממ^כ^1י^

 זיז%י ק

 דייאמו ן\ |1^;מ>ל>א׳>ייהי גזיל*י־'<נלילו\0^ע)ף,*ץימח.>יע• ,יע,יעי,^^*^ !* ל
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 הרג ^3*3* ץ^דעה^דזמ ^וברמרכעל'?*^ רצ^צ^ן־/ייחצזע־^׳^יד ,
 ז יס * ■י^'״5* _ו*'ע42 < 7 *י :# _#-> _ו .< __ ־י^>

 |?ץ^'ו
 יכז ^ל^ז^וע^ר^דד^כע1

 - /!? < >*זע^זסמ^תי#^^%>/^^^מ'ל3זפ3־^^התו3ףן1?יל^ יז<
 לוזיז תצצו^ז^ה^^יגנרעע^^ואתרצעו^ביידצ^הזז^נ זדלדו1}ג*ה ז
 ם^ו ?י*ז/ין5ר־ר*ו ^ררי^ו־^פ^ו<^!^ף^*ז^דיה?נ^מ ׳
 3־3^ !^י^^3^^ד>ג^^ל!ת^^^ב^יזר־מי\;^ייר י\>
 1־^11$ ^גניכצ^ א1 (י^ו#^ "י־*""־"""'"*1־ ■י"

 ^ ז#>עז1

 ■^והגרג־^ו ירמע ז§דל1\עור(כי ■?קירנדרו זיווןש
 ןיזה ^(^׳ע^^^דןז^ריו םקר1^^זפרפ?נ©^?^ה ^
 7 ^עעעג מודנ^ז ^ידנ־ןדו^י^ע^רו? ץ^לע^דז^-^ל^ךי-
 י^^ןייח^י^ ^ז<*?יס)4דףל?<זע^!פ^י$ו?מ1?
 ״*,-״<; •-5* ~ ׳ 11 1 דנ^רמה^יו ;^ג^^ן^יננעגמ5חןיו<ה?ו^ח^

 ■דיעי^צ^

 >צומ?י> *^י> י£?> ^



 ׳׳דצ יכ>ו צרלדמ ןיל^ל׳יגדןי דירש^צמ)4ע1כ ><צןל^צ עיפ פ״1 <חל/י ^*ר^ל)צ>1ע דןיגילליצ׳צימ זי1מג1ע

 ל־ווהג :^מו עצ^1ע^שם^3^!יליד:־זי^^^לגב
 \ י^יןי?:פ!^ן ^ר״־^־^היי^מזעצ^ עפ^רזיפןףהגלנ^ימ5ןוה^
 ?1י סידע?^^נ^^מוגו'^הדע^^^דמ5^^י1^/ה?^(רו.^5מ

 הדמדי^ש^

 םידע^גצהר^פי'

 צזיזןי^זןיעמשנמיו
 ג׳יצשח^ זי־זא־י מע©מ;^ך!׳ןי? ןממפשע *ידצוי

 וגצ מנ>!צש עגןצש^&צ^ו!׳" ע
 ןהיו פלחפש^ ןלנז^י ישייליעהיררןגג^ו

 יזייקןהיימווהר^סמ?

 רכששיעביי יעיגגרהי׳לרןגנשירכשע^
 יידי;! >ו^1מ#^ע^ז^י1מ^

 ^עי)(יר>הגעגגי" דיחיהמ דיגסדק רצע-ץךי• ןי־לדצדדפ• ג%גי)0ן 'ח סיעפפי



 י״י ףימסעץיצל^לכ׳יו ע;*מגע}$וחדל*י ***#0**ן~£**£ל*
 ״׳ ע>ליל\ל <צי>ז <^2ג>,צ ^1>י^י > '

 ׳י < יי

,1 

 >כ!5יע^י1גן׳זי {יי^*ל•? ץ>1געפיעתלפ>צ)

 4 < \י '
 ״/!׳[

 י*

 ,׳?ויירמוחד^^יקע ?י

 ד*\ \ *.

 *יי

 >?:ץוריתו ירסעעדייעןיוךכ !ןג־׳ו־זי^?וח8וו1ח1 יהדג^פמ
 לכ£ו£י עבד ]^תצו^ו^^רמיז םירעה 6ןזוחפ4£?י רב*1ע>עג

 י^ימזד^ריי^י^ : *י י ,?וה^^זלנןו!'
 ^׳םנווח^ר^אען^יי

 ^,ןומו^יז 11^
 ד^י

 ** ו8עו ^
 בע^ו ?גיד׳/^שמ^ו ןז3?מ5^ות^דזאי^ו>(8^ ^^0עלנמ5(ז 1 ^

 קיעועכי יי חזיעי/סחג ^ר?גזגערעמון1גדגויבי1<שמשחנרממכיזיחו
 ^ר^יג* ך4? 3^^ז-^דז?ז^מ'^^מ%נ£^^^נ^^©י^וי3,

 <£־ * ר /׳*

 \יו ׳ " א*" /'"ו,ף"

 ידסמ בשו ל:
 ?*ו-יק דע׳ז ^^7^לחעגנ?*<גדז1 ץ&ןץ^י^ןימ ז^ה רןד!^וו2סן ז^ח *.
 י בג-דעזז^מכמ ^^י%יהדגקפ5?ד?ודזי&דא ^?צו(ר?\בד<]יו יורק^בילצ
 ?יודרמ ?ייהע ןיורממילמוו ם!!ושו סירועע םי;לע3!וךו $ו$ז£שז יי
 ?רירנדוויה^?םד^ל£וךע$ר^(5ע3?)?מ^/זז<ז''ןזח*וינ^ו *

 י ' :ןזזיי?^1 ^יקמהנוי^זירט^עעי !•״1

 2צ£ו ׳,ס^חפיפן/;

 ׳טן8י^שעצ255ןע
 סיפמדססע^פיז^חםשמ^ודיל^^יכגזמיה^יי^הבשו.,

 ׳־רןצת ^נז^^^^^'^ג^יי!1יז^^נ@§
 ^ביע&מ



 1^5 'ליארצילי ^ע#מל;4ל{י)למץ>יל א*ל>ילן עמ׳)5י״/^>)איך *יצילי י׳לכ^^שילגעלייציןי-יי^י^^גזיייל לור

 ^1י •ן^ננו;י1לר,?ויפ!ון ^ס^^מי^ייו^משחנלמ^י^ילח

 £ י4
 ׳י׳י גןיז<41ד^ו ־^לב? עו^ץ^־יןקיר?0ו1יה^3?ע!מה םמעשמן^עיג^תי^

 ^^^^,?זיירגצווו סיר^פ^^ל ^נינצזיט^ח־ ־*״■
 ׳ ׳ י '"* >ו!י '

 1יי'׳ן <?־ -*•־

 !"!""ד ;קי!ו$וו^
 ,ז־־י515> ^פנ ןו^ערויד ן^זפבו ן^כעי? י^יגו?{! ׳.!"יעו
 '׳>ו ןואגהנ$ח1< םו^ו ה^ו־י^ק ריעו^זןר&יועאג.=^יחנלט5ךד*י:זי?יעי;
 ^=^רגןגי ?7ןו3ל\ץ1ק><%ו'^7?מ,ז5ךג^?זו.^^<1;׳ ^להיו^למו.^}??^^!,

 י8לי ,׳דעילזמ^במם^ל ןו^רהולןזן?־שי יקי יי ןומי^&י ק^פ?י דקד.
 ו^ומ^פג^נגו^״ו 1^^^(?יפ&מ^ז

 ץז ינג ו^ו ?ואענ ^עגםוולןנ^׳1מ^מגנ|5 ן§כ$£§^ן
 ומזייו ז9יי ל^יה^ע^^סמתפיל'^ וחמו זי3י(י וי6*ש^םשל םע ן^אק ו!די^<ז

 רצע^והי1)א5ז?וו^י י8מ^ן*%ן$ !0^ו#ו4$^
 ~ .*״._, ¥21 <זי1׳^£יגייי'לי •* (ין

 ׳ ''1ן33^ודנ5מ^!וםיר5(<
 !^ם^חיגיו^^^ו/י

* 

 — ״•ן ->•-־ ■_

 לץוישנ{$1ע5

 *ימ&ממ

 £#י'י ^ לי>מי׳^>ולעיצנע)^פ)ליצ.-לוי ר^אי^לל)רעממ׳ילג*ל.ין,ו)ממ
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 ק 1^ן^ןייימע^ס1*בש עךר1 'חיה^מי^ןעצנ^^ ׳ " ־ י
 י יר*1ו^ילי\מו ׳^*ד&יו מ

 ־\
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\צל,
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 $ _^?^7ע(*יי יג1יו.רמען$ר^מ>ג^?פ^עיי>^מי^ילכךעי^,
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 ;'?ט-יק״ו־ן^ע־זי^^/^זי^נ^תעוםיר^^שכפמ "רשאני
 8מ^ומהמייו? (ינו ;ןצעצ אמל יו1עו רע מ ־עלימיאו ׳םיבר ם־סגי-מיד^ר יי^נמי ^יי&יי '

 מ:
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 יגל ו^1מ$ימי ׳
 י>פי ילכ זדזייעד^^^ה 1*153^1 י
 ת!ן< ^רד^ב^^היי^^^?5ן5*5ה*^>גפ^^©וש^* £ *
 ^ ?^עדו^לז^יהזה* ^
 מכר יא1 אל:גזג5%1י וזזלע^זעל^י&ויי ^ד!אד!ףג6ימויזגכז "
 ^ ׳טק!^ ד(ע!ע1^ממ^ז״1!5י *סע מ^נ^^״ג^נ!^׳^ ד5#ו ״״
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 1דוהה'דכ'^גו 'שג^דל^מניי םייתיבו ו<רו^ מהתניכ^ט ,
 1הוהינחמיוע^-^ל רו^םזמןו&דן^דו^שיג וללמ$מ ועקלגל5^ ^
 יהו^5^גחזיל ף^י^ריעיל 9$?ל)$ השעמ^סמ ״״
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 ץ 10 ן ויו י י 1 ^ י ׳ ׳1 י י ׳ן ^? ו ו 1 ץ

 ייחהו י^דפמ^למ^ו ־^יחה עעגסמצדקבו^^^ריע*!?^־-^
 ־י^מיו #יזין#ו ו^^##מי16ו!^^#י56^

 • 'מה^ב^/^״וא^ו ;־\הע5י ד^י ?ו^^צגייר ?י^הנט5מ* מיהכו
 םהיה^ ז^^זוכעיו הצוי יגיעגע^י^ימוי^עי ,

 "יי .״ '■ר!מר#ז3ומ,ם״וטה^יל^!

 ?יי\מדקעי-5מ^ן<א((^1מ>^,ין1>^י>ע״(>>מ^^ןזח*'
 .■,"זג^״מ"*׳'ז״יל^י״דיי'^ץ־״י״>״־״י"'1" י״* ^^־•יי״ י״



 /3 ו^י3י ^יזי^ד !ש^לע/יי

 <י *.

' 

 ־

 י% 9ימ1 ,ץנקדבאנןמעתימוןיכש^עגר^ירןעידממדמ*סחען
 ¥״ %1^נ^מ^קץ6י^אז^^י1ז^* ב^/זן^^׳^*3(ע*מ3
 1" <!י^ו מופיזמ^זוהיי^ער^וי^עייע
 "'־ ו%^ ףממ?!:י?*^ שזגלתיו^פר^^גוי^כו1^/^*

 11 ■^שזירשע ז^ומ^ג^דיכךלמ ^ע3י^<ם)4׳'
 3 0^ ז%יי^^^^)^ר(?מע5ן^ד!ןעש*רמ8>ן©ג!תכממצףן*^ייומ
 * ^ל^*ד^ו1גיל1^וג^^1ר^י^^ימ^^><^ו^יה9א^.5ג*^1מ

 ״*״ ^י^*לפ;ןז?דר^־0*ן?<<ן ע3ז!^יעא *ב^יגי^דמ ?^ע^י ^גמ^יפ
 1. י*^:28ו ז^ו8>ז*6^1

 הדד^^ןין־ץ^ודמ^^דגח"
 __ ,,_, _ י^וע&דל נ>#ג*מ^^ מ*"

 ^כירקו^|
 ₪3₪ח₪ץ ׳ ,;.. <;4* §*

 ׳** ליי ייב1 כ]>*ל ולכי ודצל31^לוצ>0'*<י>9ע?ע׳6׳י>צגייש׳>>׳> ש^סש׳דהימתעימןכ^עסמ״יגי׳י^ימלסה•)
 -ן.מ ־;/ילעלעי'/ילע ^יי ^'1׳דו>ץי'1־'>'ייץ־ר^סילומעי 6י־ןץמעדיחי>>^^ומציז׳י.<|נע ^

 1 ■ ׳*
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 <י י!וןאדנ3 ז^ויםה3|י ^ורהזזןמד^רע׳ענו^ע
 _,,״, ,.״ 1אמ< מי^ויצמ'

 ולפ^^רי׳-ל)*ר1^ל לולל=עיג4די׳^ לו׳יכר&י^ זיק^גסיזי^ה ^ו*)^*<^יג**מ>יז;־,,*יי״#׳מ*ןג רןי1 1ידצ7^!?*>ג א
 ^ י י ס י \ ••?גירזי "י^יי^יי^ס^י0'
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 ;יזי*לי <?>> ^דיפ^יזי'דג׳י^ יע׳יי*י * י־׳ א
 11׳ ־ "" ־ ־

 מהמ9 ^עכנ^^ידכעמרש^י(־
 י• י מ(ויו ז^זעצימממ ]וי וידיעול) ,'^טרמנ זמחיה שי]

 !ןיכ4׳ןג$י'
 נמנ???ר*?'^?3ופ0^

 4ן ^ רוג

^1 

 1*י *ג-יועי>*פירי *,כ^זעגכיזי דזעמ-ליו £כ> 4ג<>4י}יע גגפןעיעי סךכי *99^9%ת# 0)ידעלעפע ז>ל^י
 •׳(ציצ^גלי^ ע*כש׳מ ידי)יידצע>עץ ד->>פ*))יפדג1ע •רמ*דעיימ)ילדעמל .סזס׳*:

 ערי



 מ*'
 ר?גזח ^\כמ ך^ ^ח%־־^ר ןלמ-^ ו<צ^^^הךד^ 4<רייא
 ןממעמג־ י " ' .״״״׳*'
 מז ^י־#י

 ^מ8מי8>^מ¥וי
 * 7]))?*- ^1יס? !רחזיז^רע^רעןיףרר^^׳ ,^ו 4*/^ ןעחיי^י ׳ *׳״

 '*5'׳"י יטיד לח^י 7^־ציו51/*י^ל עליצז* *יזיי^י-יי״״י זי יילרז<א ׳ג*)׳ ז#י< ך^זייןת ל)פ>י ^ועיצמ^גידמייתזי ף*י י •5^•מ גץרבי
 ^ר^^י״סונ^ץיי^ייד׳ןימנ• *>*.^#>10״״ **'
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 ףילס12־־קמי.׳ י חלמיייי'"•
 ^יע5?;ר%7ענ3ןדמ^^2תי^
 יי^ע^^ץב^יואתעודעןמצ:

 ;זחמזז1ןמי^מממךמקןי
 1 #י^      >*--■ \ 4־ 1^1441 .4^ 44 4^4 1*44. 14 1^4 ^ 4 444^4 ^ /״.



 ,רארי<מי}ע חגצי)ל^יי׳^^הן׳>^עצ ס11>0^כ ו4ש<)צל^ ןיי־זאלד^ט£>צוי פררלייא׳יןייו^ילו גי יאיי

 >^י

 ׳'חוהיזצימסע 1/ 11
 . / \ ; -ד- •

 ג>
 ילע
 1 ן*י)א

 ייייגוי ספח
 ו{וי 4<ר^י

 הריבד צח3זמ יר8#ץ ול ספיי
 יעצמפוףנ/ףמבו י' 'י

 , פצ 'אדאק/זקזי ׳*׳י׳״יסוןץ^,!!)׳־ ׳!יכשייחוןיזיוקד

 /׳!מ אממנ>?מדעמ/וא!ויד1אב חוה׳ עגג^גפירד ופימ*1מ8י5וי)יי>*ו^

%11 
 קי^0/8%ר5 ״' ח־
 ׳רסי?׳ הימז״הי עבמ פ•? הז

 פ.
 (*,*בו

 ויח*! ו5%יו יי

 לעז ?היזדןיפמנו^טו
 ולבאתה זפוי־מאדבע^?ז ?4א

 ^וזייכבד יי
 יגני ך!\

 דמע/זאו $יועו ,ץןצרעו הפירטמ׳! ארהיה דנצצזנערזג^ ?י^ר^יו
 ימבחוי א£<יא&ז&ז4מ\ניי-י*י*146*15י***^<6^4•%*^'*-^״^״׳• " *
 םי(*עלגיתו^רסה^יעסוש^פימגכ^ז^ל',לודל^ןפ׳ילצ?עבזעוידזא ,_,
 ד־יאנבנב זייןברהפחמנוטיועל^^ועמיע *מיצרחג ׳י*׳8'65

 :£ •די־-"-
 \ר£>

 ומאח3עמאנ1י?ןל *£"*$>
 ילי^רסזז זיז^ זי^1? הדגיכמו זיזיבקמ הרל ע^^דזי^עימג {<? ןןינע^וד|5^'^

 ה^י *61ןזח5 ןייכ^ ז% ץר5^ דם^י׳י^י^ ןדה^ו^ייה
 הו1?עוהב ריעקמ הכ}ו^ ךה<יילבת!^םויבד" ?והיבביד ןמא ?יד^ייכ©^^'
 ! ״ ״ ״!יז;*״•. .41* ,.**-.!^_!•י...י*־: -^־7.,"ד^״ו•*״_1.־־...•'./ז-^י- . י",*• - דרי1צי4>ד65

 ׳יע
 _ דיוציסידמו•;

 יו הטזי^מו%סיי);ףממוד^£׳רן<!( סו1!ץמ *(ילה ויעמןמ ךיוה:ז עגר
 ז-*ננ/יצ העגה ^לק ףיילייה וניש ?ידי^י (ל^צ ^ תיייירויכ !חחמצ9ומ?^;|^

 אי ,ארט ן^וחנהמפו^׳
 הוי;



 *י*זיי עידגמגבי^עף׳ז־עץ^דסגליינ דיי <^,י£"
 .-,,,--^**^^#$*7*%^*י> **$*>*

 *>)״>^>0^ ^גפי^״<פיי5^>י^) *ך*
 יה^אמ ^^ע>^צו ןחמ^^#זיג^ מ !, ןו#י^)״^זז^:**■״•

 §|-,יוח3? ך9991|
 || ^ *1*ו89>#$זי38י? .
 51'עהסיו5רנסע3 ע;

 מממ8י|למסין^. זי^&^ו

 יג םימחמ'
 זמז "ז
 ,׳הוזמ׳ונעםי׳

 יןיח^ע?חמחורימסא
 עמגויזחמוחנמחמק
 %רסחי<טז^יעמ

 ו&ערח^דם '5,רחביי

 י&י^ידןואהדמעוה1

 ^נר^זיעמוו3חת?הל5חמר!<.רזהדז
 ׳ו&עוי&מיח חז% שחמיוגנגהרזברהו^ %יי

 ו(יקע|יוטכמון^ '■ה^טרמב פוחיז^יהער^כיי רס{^< דגלן<^ל *ג^כחאתרי יל^!ל
 \ירס5}זןפו ׳^ז^0ץ^ממיי4ו ?ירו^מי&נן^^^יע^מפו
 ה<> ׳ןו$1<מע^
 ׳4<ר עינ ,רירטיז׳גומדעחיה1(!ורגצוכי? מ^גחש^מיו^טכחהרעחגמ
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 ךיפלגרמ ץרצה םיזאר־־אהז^דתימדזל ,ה־^בזרל ימרממ

 ^ילי ה>5י לי3ייףגגג>וועי ראול)סיש׳^לי ..^^1)>>מייד^אין^^לוליטצ)^יוי\ \>נךי^

 י?.

 נ

41 
1 

■%, 
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 ^^_םמל^^דג1ז^^ל^^רר5ע_ךיידע^גגלה^ו^עד^5מ5דריד

 !>■ י|

 ג> ל

 ("ץ...

 עגזר^ה5'ר^ו_
 ע$ו*ו^טי^מ ?ו^י>ע׳מ ייפ^ילמ?מ^מר1ע*
 4=^וף־מף 1'^יש^וןז^עצקז •
 יאצאיגיו ^זי^^^ו^מי!ם^ינ־חיד מעמץלמצו ,י,
 ,?יהייצןמלויי^י^מ י8ל|?8?ןה# מ^ו^ו1 ?וע&^יאןד' ׳

 '׳!ס^ו^^גמ מ3וד^?נ?ל^ד■* סן 4!5דחפר^מ־ םי^מלז^ומעה^1? ^ * 05? -
 :(מ;ןיע ןדעצ ןמק%6 /'
 1* לעיעצצישןאצכל^ל אה^עעע^יזהסאז^רשיעבדאמ^ *

 לי^אא^יכ ז*בל/1אדיכע אנבהר^^א^עצו־רמ־ןה^ה סו^הז^מליצדו
 ו^^ם&ך^^^נהיאל^דאורי!^!1 ?ידא ז<6ו'י ?במ ?צ^־דזיש 0־' ׳
 41 ^ליכיבופ ^8^עלמי*וד^6' * ".י

 יימ- יי(-" ^ע*פגז11 ימכמ
 ומן*9>5מ$מ1 ׳^יי׳^ינויממד?מרו י?>קןא%׳ה י
 ד^ו&ז^ נמין50עו■5^455 *

 **!* !יי ־ ,>.':1ן;י1]!3*ן
 ־" יא £$*$ $4 ן|11 - ינ״*.*־ י נ9ט£

 ׳ 'למממ,
 זדי

 ר\

 :ח^ע^היה * ז^ידעימינע׳
 -״_.ן;ז'ז^('7־)״׳ד^רו^^^סזוד־ש^רע׳ה&יו^זי&ע ^

 רי^צג^הי^1?? מדעף. ג ^;ונצי׳ידכ^שיר^יה*^^ * י י•
 מ(זיו '5@ו<^>י>יייו>^ז־" || ^
 יזלן^1 ם59׳?ל ד^לגיייירומ את^ידנ6>#ו^לג *$*1'

 0*ל * ך ^ ' 4 3 ^/\ ־ |ן4
 ימא׳גמלצע 0א^עלפיימ)פדאע^>צ^^$א^*9ש**^י>מ0)י^>״^וצל-גי^ו ימ^דגיידלו £ £ £
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 ,ןז !:■ע -
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 ״•> ור&א,!ז״ציפי/זי וציאיו ^י?ו^ע5ר^ב־ון ץכג״ > י

... 

 * חגיפי
 ףי&ע ון80ו ?ימיר? ?•^בגזיאבימויר י^ע^נזד^ ב&עד^ביתייו

 * ־ ו^וקצוי קא ^^ר^ןו^וק^יןסי^י^ד
 4, ^ק^יי^ה^יפע 0ען#פנ£וןל
 *י( '־יר^׳ םע ןומע יגג ן^ל וןרןב?,ד5 ^והז ׳51^ ץר^^דתאגרחק^ד
 י£ ד^ייי&ו זין׳^ח&^יל רכי^^1 'י1כ6נ^7מח^)^ר31^רד^ב־^ךז^
 י זדיצנ׳ו ^גיר1? *יריזחו ^תי^ ח/ינמ1? •א6!זוייץמע ,י^3כ ^^!גו ןיג־ן^ל ?נ^

 מי$מ$3'ז^^^ז^ןק>)96

 ר?יה*ון״ד^מז^4דע^י^ור8ן<ו

 .... ^ל&חמיזירשינ •
 ^ז^וימפיח%ו^ך)5ס^^ה^^^ומ ,

 ^^^"-?^"^^,^'^^,?"'''^0",*'"*'^'•1*•',י׳׳ייייייי׳יעג׳״^יי^מי!־)*"
 5' י י׳ 'יי׳'י^י*'5 ימי*'**ליי^**5^*"׳"־ימיש׳ 1*>ע\^,א>\>%\׳י*׳*^יז<לצ>.עי'־לענה

 • '׳ עא *יכ* מיכי>י> או?> יע יכי וכי.ע1.>י* .ע״פי^ דייי• דע



 ץרמיו?ו נעס^אןיו^רומיח^ל זין5ירלן5?נול דמטן#5ע
 תיז כ^ינ עיר^^יכי^ ןן$י ד^ןצדכ זיייר&מץומעקג
 ^ופם^ע^ג^ג%נ^,1^נ0ירנ,פמסנו^יכ1^עפנע־ו^

 גיןייי^^!
 ץ&ניצ&ומ

 ד^15גךעד!

 'היבוייעאוימע
 לז^ולזי#

 יי1 ז^יביליפ:

 ה*דעוי זטינג^^^זיצי^ 4
 >*יי*י *ו>יץןיי^ 0יי# ^מי>

 ד)<ד^%מדמ^?יימג!מגד

 מכעלל^ץי^י**■ נ>ל)י ול>ימה \וע*ע
* 

 %^ןי

 מי׳ייגי^*

 לח1 טיומנ

 2ג§ו^|^ ^

 ן־ךל^יו |ו05יףזע^

 0*1יי1

 'לכ

 ח

 13* טי^•

 *דגגע5
 ^ ^,-.   * *לו ^׳^יז• ז, • ,טדאל

1^*.: — 

 ?ג5י^רז<5ע״חרמהוהיעוי1'יד*׳'
 ^ *.־.*י* * ^4.1*■ *•**גי*

 ץיירמ!י.-ע>)ץוייזוירג^^ ץעי■$!״*•4י



 ,ו*>־מי^יז*ערו

 אא%ןג'ץעבן ׳יו^3ע!?מ%נ*
 /¥ היו
 -וגלל זך1ןזי שלו רש^ללוש;
 דצ ;־זיו ןיסחתזיצויד^״^נ
 ר$/מ דיגמ לץ5וטכו#.^:תר!נ זלימללןמ#ה<? ךיר/ויד
 ,ל5ן^)^ג^^ו^ימטמ׳^ו<%^נ9י^58(מ^מ
 ^^׳^>׳י?מ?3 ?והכ חןכ^ז6־^0^־י)©*סע{*1 ץד^יבזיממד המ^כ-וענז
 שירגע זצ!5למ3י ןי^יייצ

 [#)5כ*ו לשחנלשיגי/^
 זיל:^ ייד&יי ןיגוע ^צ־^דגוחתירעףא^ורן^דצצו מדג״רפהע רוערעצו
 צ טזוייחל !וער ןחאליעזלל מו^מ>£ו:מ* ^יענמוניזיש

 ךתייטה ?!ד^<ז*?ומע ינב מגויר^ב*" ימ?יב בז*ה\5ע1עה^"טצ>עי
 #0^%*ע5?צ^|^יו<5י1ריצע1י??4י1נ1§רצן^^יני8נ>

 ^מצ!י• ד^זיו^גי^^^הייי^פמ י^^^ר5^יתנ^%/י*יי^ו
 ־ע^רמ^הו&^ריטחספיר^ולו^י^רנעד^^^דע^גיי

 1מעע31>

 ' ׳ ־ . . '*!.*.■ י*י~■

 לג ץ
 הנוהמ!

 ימיש

 $ £*י ־ ; -

̂ י* י •׳־י ׳ םןךן0 יכו^ב  .... ^ 1>./רנ1?חזת*^.חז^ר
 יגדיגגי^רמלנ^מנןןןעיריהיו^ועוה? "
 . . ׳'^הע^^י^ו^צ^ומעגג^דבדו^

 עג,חח ליפי *מעו 1וךמהוהי 3גזמז§ םווללקכע קב^{ישצי*^5עד
 י־־ץ# עד>י ה 0 •י ע,גל ךה^ "י 4," ק!^ ץל 0ץיזי ל> יה #ג*ר ריהשמדנלזיוי ילב י-־י ד>יע^י>י)\ץ<כ ה׳יי 1* י:
 4 ׳י'־ י^לע^ייי^ע^

 ?** דיחל)צלןנ0>ת>'0^1^פ^1וא ^גד"* ף^ו3י;די>ה>2 ימי״פ

 >)* \מ



 !י)ץשיגי ל ז<ריע> י״לפ׳י <כי יי)זיניכעצ ל /.עמי
 לע״יה "י *י'י ר>*י</י'/לי¥'י'*רמ'ל.

 4מ1^מ\י^י עיי^מי ד*^טי>י>׳פ>׳>׳ןי)ג^ה!^ אל)׳0•^
 ־ין\ג>0ז* ד^ר^^יילגי^^די׳ייץיג^

 ו־עיחמ 0% רש* ,דעז ןיורקןירלמחינמו ן^רע8־שז דע*ע*>ז^ י$ו
 חשפי^ד ^ימ6^ן9^מו^)#ו^ר
 1הזניח? ^לכי/ז!?,י><8> 4*

 1^פכ זידירג^ו ההובלמממד חמעי^ו ^זץגן%מג5?י* 4"^
 '8יהיו >יר5 ז1<ד3ז^נ זי%ל*1זיחי*,ה דוא4ז קנחבג ק^העוו^ייי "
 ת״&ןמ^^ י*
 מ!* עז51 ^(רידצ הזהז3^3"^^ יהע58^מ1 י55ע3 -> *־
 מיח1יפ זע|<ו י^5ע3מיו ה^י<ו דכע^כ}<תיג>^7<ע1רגיוד@ז<ז יהו^וי

 רףכסדטןפ ןי;
?$?* 

 *זהעכד
 ^^ןימפע^ך55ף^ענ>נ^ערופ^^ד5עדרמךמ)^

 ג##!*?#© [^^^וצצז^בחז^ה
 !חזי,׳ *^י1\

 $ הייהר רידגדדיירדס/^ ז\^ד5עד ^ו^/^לגז^1יו ^יחרי ןיד/1 ףדהמ זוזהו
 דיותרכ^ו ז״ד3נויונג ןאץ^תז\ורכגו<עדי
 'לזוניעיאיי^ש ■?^הצ סחכיכ'? רי^4י זי!דד ה?<דע^ ח/יפיד5עד ^1םכמ]ד'־^
 דובל/#'^
 ^ ל^%ו<5*׳ית5נ ^1י ן6?מיףכיעב היוע^^ר^־ילגןד■^ זיה5י. >־•׳״

 '£מ5לע,י> ןדעא ןסלר "׳"י ז4*״1!ג"* •"■גר יער וי>ג״י1\י־״^ומ

 .* .־י
 >י*ןייי



 י>י1^י^עי |עלי/<^יג^>{כ)צמי4י*יעי שגציכרי*יל י*ע)י>)זי.<כ^♦>צע)ייייידגיי £׳*י לי"**,", , "
 ־יי>*ע' 'י׳יע'ע#ו>רע>>> *מ ע4*>> יזי** עזעי׳צ*׳ 0\ץ1^מ * " ^ **י^

 ^ י ..י י י |ן| ׳ 8 ■61
 >יא^מ>ץין !מ[י15ןיןמי!י1@א'1י

 ד^•!* ׳ו?\י^*{0).,^מ׳ #ן*.יימ יזמ*.ו׳״י*דג*יי?ל^ץ:וזידו9
 ךוזיל ד^ימוז^מו)?1)ז$ם^;^ז#ןי^ן^מקפע
 ?מייר^ז מן9ע ^^ץמי^ךייי&עז

 ןידו<ו^#ןןן^ (י^יזיץוב^

 דעלג דע^רכ/זיחהפי ומצו;ה^כמךנהב היר3א,ךימב ^<9 ם^^ביבפא
 ^ ^ ^םךכאמ^^זי^ר^יר^ם־^תיבד^סע^צי^זזמןזי־

 מס^^^לגי^^עכ&מיצ^סי^^צז^ד^ת^זןצגיומה

 זרינגיו דע אגדרי;וז%<־י דצ^לגתזצד ודןו?ה ;א?,ד?פ^ו^ז^ עדרשמה
 1. ועכן<לייל ןיר&^רכע^םירגןזןויונ8(^זיזש&מדחר^^יו^וסץזע^
?3-*^ " 

 מזצע^צ^זי^ד^ו^מגשסימ^

\ 
 ^גר5קיןד?ד53>15י.

 1ד^מרר^ונ^^זי^ע^ג
 >^'״רא^קו'יםזו^מ^5(<1

 ד׳״י״״ייי'"^ י^י־ו*^ (*?"".,,"י,.,*,,*׳ ׳ג>-יע\ג1 4>* ־׳>יי" , \2׳^ י *מ^י 4!,$ "]!ז? ^ ע ־די ?•\מ>1)ע ךע* 0׳ ?ז 4^ג,*טי '14 •צ <*
 יך*׳י*ח 'יחל יג* יעי יגז< ךימ^ו&ע

* 



 עי/וייזוווהצ^טיג^ר'

 מ"• יהו^?דורק^5ר>דן^ו13עך<!'־
 טיצ! עגםיש^ ס^גםדעבר^ודיה'!'ן*
 (>עגרו<לי^זזט;0י^^%ע^
 /י?״ו 1ןיג^יג^ר^י^^עןיעבש'

 ןיר״^צ&שעראנ??.

 ד*כע^א^'פ3?^הואו:?נשםי^

 יזמ■;;
 ^הומיי^ל^ !$0§$ן
 (יפיו דילי ז^מ זילקע העימ^ זי!צ£
 תדמ ?$11 (ילי>לן2ענו1י^ הי
 (<^צפן^ ?"עכ^הדרמ^זי1
 ד81!?!?"יתוהמו (^.י9)9§ז^©^ו}ד

 ך.מ^ו>ן3ויוהזהי

 יוזייהין^כ^דנ
 ^ת^מ^ס§הי

 ,^^גד^זייעיר^לערבעיןימדצקיצור;

 .י ' :

 ־^וכפושיו ץוח?^?? ^5?^זצ5 סימיי^ 1^ואמ (^8*?נר1פ3 םי*?ד!ו>ו ^
 '" "י '"״*%!:

 •״״> י״-ז* *־־ . - י ־ 1 י

 י \ ^■י״ירלילז^^ץי'\ץ* ר^^^יפר מיי^ י׳י ימ איי^

*** 

 ׳*



 5י מויו. , 'זיזתומםוי1ע(5טנ

 >* ךד8^בי^|1ומןמ

 ממהילא^מ ^הז^ר^^^5^^ו^ל^רז;יי8ע
 ^ הא/ה8ן*ז ו^^גח^ודואו;יילמ 1כו*פא?ד^

 1^^ןכ0שז^ף{^{8 י4אוגי^8יינ^ו<1ב^^
 ^ו״ס^ :י^ר$£] ז^מ הל^£ר^*זד^^*מה ך61<ה נ1? ר!ה@דו
 *ד?^אפע ^־איזלמד ^לתא?\ה*ל ר1ממ.ו א^ג1^%מ^ודייחת1>< ־וח־ל

 י^!יי|וין,

 ׳7־■>?}•> .■״׳׳״.״יידזז ךמיי4זעהדמע

 ש)ג ■יג? *■•^י י י />״>,* גג יע זיעמ ץיו״ג**^'

 ן־סחו ׳״״;׳־׳ • י \~— ־" ,^י ד ׳ו^־י׳ן*/\וו*ז#י ^
 >59 ׳. ן י |/ "/'
 *ייו^״י׳י ^)*׳יי^י־ז !,"ירץ^ ערליז לע*^ ד&עג רמ מי!?)|?ח דחי למלג^צרןף• ד^ןלזעלייצ ■דה^גפה ד





 י/,^ *ן״ייץילי!י>פי!>)עיעלה• י\ןמילר>די?<ייל>^*פ<יי^>?י^ייי^י-^>י->י4י^מי^י^י^-יי-יכזי.*יל/יליליא^,**<,\
 ז 'י ׳$י*י זסייסי^יי^ע■זייי״ע^ן0>>י-<׳־ליג-.****י^י* $£**

 ;יפ^
 ;יגיעגרעמו^לבףי[

 ׳'8*8$$
 ׳ןנזונ^ש^ךוה^ר

 וה^ו^ד^כמןטרןבד1
 1 ״־

 /־יג^שיל .1
 'ים^?^נ.םי*י1ןמ םמדהםי^^^ו0^?,ןי'ן^1^



 •46'}0'* 4^יצ 0*\00#*יע>2022)דלי#'^ע!>14 ך$£*ז> )י1ע^ל>1^*ג>#*]גי1>)1*^י*ת0#92>
 *עיי^י׳י יג״כ^^ל ז^ייק /ילל^ ז^י!ל י>$מ*>*יחץ^גייצ יל;*י**'<ץ״>ללץ4>>^

 ^גע׳יי ריגמ׳^ <לזי יג׳מענ\>*ל^ז* 4י*י>גז}ילעל ךיגי>י>ייבו ךעיילעיר>מ*ר״*ו* זלר׳^י דיג>^'" *יי־גי ל>0> $רעע*



 ■י י ,/
 ז^רמ^י^וי^^הימ-מ^ע&^ע&זכינ^זומ^זג׳^ינ׳ל^עסי^ש^ג־ימ^^^יי^יייי וקחלי\***^0,ו"",

 ׳ דיי׳לי*י>גיי,ץ4,זי'יו>זי\עיי־ייייזי''סדי״יי*ז;>יי^י^יזיג׳"ז*ג\0י*יכ11ייד*> ^זייי" "י>* ע^מ^ג־יגפז*''א-יה^''^

 " י8 ת/י^מוהוי^ערר^וה^מ4י?ועממ1 ,'^
 > מועמש 6י׳אעיו םי1פח רע־ק י^>יכ סי^עכ י^י!;היגרבו^דע זיזאר ה^דכזרדןו1עמע
 !.^•-׳י •י -'•,־■י ׳ ־־י'" —־'״״ .

 *1י ו>

 +1.^;ץ!׳
 ען^ר היכ^ה ור&^ף ^בע^י^?זוע% ו-ל^ו ■1*ג^ הי,5מ^ר^ו
 אז<68$ו ז!?" וי^ו ו$ז$5 \לי^ הי1ל9^הגדיזחעיזזזיעיניזנני^
 ׳ר,^.*ת^\ם^ י^מ^יג1תך55^^ג!תפ^ ?י^&ןפ^נזי1? רמ^בי-^ד>צ5
 :ע3?כ^ ץכ רןז51 ??לגמ עלע^דב ?יה^דהכ מ־^5ע^ו םדמעמש ?וא1? רמ*<ז
 |5ה מ^• ׳^ג#^ ףי^בו^י ^

 ןזיצ^וןסו^י

 ״£׳ ז**״ד ה^הי ^ו^יונל ^ערש^ו^^ןנילע^^ש^
 ימכ^^דלג^דצג^ 0>יוי 1*> *י לןי>יגעי]י ^ ףל/פי^חעל.* יו־מ* זפ)*ד##י ץ ץל# רצ^לךןפ<\*)יו

 ר>יחיו #רין דיש׳^וג^ו יג*חו י"^4 דש^צןעיו £׳י**ל *־ץ^^ ףק>״>מאךמ!ע^די^עפ^^ד^ץ<י)

 | ־•!׳ 1!$ן



 י ^י־יעו ש׳ייי יי^׳י £>י*ל^>יי *)*׳*יי^יי
 '^^''יגי״י^^י׳ומי^ *ץאי^יז' י
 יי״ודן>>*ג"''דג*כ\2ל^40איעי1י^ך^יי יעיפ׳

 .^יוז• -ליגחיפעלצסי^ז^ניעוי? הרזל״מ ילדכיי״מיי זעיי ד**>,י*׳ריי#נעאלמ ופלי עכ
 *ייויי יע" ^י *ו*♦",?->* ♦^זיזי ד?מ ¥׳>3׳י ^*ץיע ^עיו ■^-׳1 ^•יי>יו*יז' 7^ היייייו>יי יעי^זי עיחלי^י'י זייכיפ^ >1* *ר"

 ^ •ןממי'(ימ?'

 וגגומתי
 יאמיו

 יעףיגףץמל ה״ווזוןןו^^כגק^לתומינוטזיל גויו^ .

 םייעלס ■^ןיזח ןגר^רק^ תמ^!!מ^חי^עמכ א ז#?/$8 ^
 מ8ר1זנ 4
 ןמ|8<יגב\ג6'1!^ן/^1 י׳ל ו0^יי15 משמי^ מא%ר^י^ש1לפ4ז^{ויבף,י9מ*כיד

 ד&דצ ירז< ז*ר^כד■ זייר ו־^&^עלקזזןמ י1הדג?^1פ^ףח,םצרנע?^עב *
 ןתוה ^',דמקיד]ר5ימלה^זךפילפקג וי^מגו ^1י5ך£ד5מנוךניד^) יי"
 גילע .וולעע^פל ועדהסי^׳לנו .י#ן ו*2מל;!ו5ינ ןמרז^זז ?
 י*^8 *רעויו^^ וייי ,.
 תיל^ו לצ-יעיןגסיוומ^ו יזידדע ^^וא׳יר^ךש>וי^מ1!^*1 ^

 רי*(• ז^י^1?5-ר1פ ריומ(^7 *,
 ל5קג^ הייזי טיעו^^זנימב^חיז^יי ח3ע]<ז1מי^ו<זי5יןבהמן?ד

 םי^ד?9{1ר5^רוממהי{ולג^^;יי י " ׳
 "ימי ןזצנו^גל^ל&חי^ודצ ?ז

 למ>י*

 .,*■*._> ^ו־- !ידי1 >מ"
 ^5קף_גלעגייי1היןר4׳י1רגףל?נרדנכץויו;

 רמ2מעו8(זו>
 וובירלע.^ינין.*־

 המש

 יו
 וי^ממימ׳י)

 ;?ליגילז*׳''
 4י)0ץף""

 *<עיי מגמ^ל>,5^<עי)פאןי.פ^אומ^
 ^)ידע^ז׳יו י4י "*ןז^י'יג&יי׳ע׳'•^8יי1 -

 !ימי יימ



 ו ץ ו \ !;למזי/גמו ודרח וזיי^
 יויא^-י^ר^^י״י^^־י^^יי^צ^ן►,* 'ד>*ץי*>זוו*יטפל>מץל*^כ^^י<ע'י*גי*י**יג/יגלפמיץדיע> ו^^ידגץל>יייי>ו*ז>י,ץלי>כי*^,י*ס

1; 

1; 

 * ׳.

 גו



 יכ>ימ\ י*> 0ייעג>סיהץ^ סיללגזי וננגמ <ע>>4צנ׳א<י:ו>צ ץצביג ריניצי יג״יל^יגפצ״^צ 4״ *
 •׳ סמפוכיחל ׳י>י^ עליל#׳ דגק* \זעע¥*י>ע>מילו ע(ג>ל

 \י^ה ?ועלל^^י׳ליילף יווכ?<ח1לה^ח עדי^^רוכ היכ 0דן^ןע.?זצד

 עוצ2י

 8%* ו ל נ>
 _ ׳ מועעצ

 ח1י,
 -"ן £

 *ח

 עק*>

 !מ3יי^.םוג1ב%
 %׳ ,-

 יד ידמ 5 י
 ^ן^יממ י^) -

 עממלגימי)ולי׳ליעיי "•י ש4*עצ יפל>״\ד1צנ סע׳י ייטג&ימיג ל*{8ל) •־דמיצג׳ממגי' *זי^ילי י^יי/יי^ לגיכלמל

 ד\^י^פי*ן*^9**פי?עצ"ג,י>



 מהופז<ו ■ י ^ .י-יי*,-.״ 7^ ■ . ~
 ,,לו8יוף87ג ^זנ^ר&^המנ^־^ח^ושמשךיע

 לדל$ יל^י1 טמו6׳>ע ימוזן^ו׳זי&מ/״ו׳ע יקיי אזזר^זביד^נ^ן^י^ז־



 ״״.מונדמ[1ז^׳>י^*> * <יכפ*''׳>יל^טס&ן&רח**** ^בצ^>סממ^פ<יע0ידש׳יכי!>1^'^)^)>גי>^י
 ^ ג1נ> \5^וגמי*ייסידפי^ ^ *י9* ס־יפי*0.ע*גיסי*יפא ייד" יש׳*" ילי'^^*׳ייי אי־יפןי יל6״יי ׳ץייפ)^מ>יי רי־י>*

 >$*י?א
 !% ־ !?י1 ! ! 4׳;
11 

;11 

 ןעיצ ץצ,ת$ ס^יע י^^י1י^י?י!ק^מ^יי^^זי־דכ^.
 •ג^ן^עי״ג^^״^יי״י^^״״י^ץ^^י״״״י^יל^^^^י^״ייוגזייג



 *י" '־״ י 'י • '־־^מיג^ז6י!נאימ!^<!>
 ^סרב^^ז^יזיו^

 לרמ??1;היבר51בע$ רצממוצד&ס^תעי ץח$י ^ ח5**1
 ^*^י^^יה^הילס^/זיבוגדעצ^ו^ר^וא^חמאמזסדג
 ס1מז9מ@8*^#1

 ףי&ד ן דעל^ר&ע ךל ץ<ז^ ז31<זץ^כ%בן^ ־^"^ד9עכ5י זיצימה4'?'*

 יכ**# ץש׳פגי פלל^עימכפרעיז^ ד*ל<פף זימע>ל>צ^ייל^>צ^ >0יץי;^געד .לצל
 ^עי\יג^ ^יזייא^^מ^עי^ ץלי^י
 י *י*צ 4ציץי ^וללע^חי *מ5 ^פ>ל>^5עי^ ץפץ>4לינ>)כ <עיאל** ^ )פל^>

 £!־ י4 ־,

 ^הזזהיהיג
 '#^'^ו^^יתיע

 ״* ;יגיעפ^מו^ו^מי־

 " דחכהיל^ידלע-יייי
 *׳ גיומי^נ^בי^זהעלדענס^דלליץ.׳!'

 זי3יגג רל?^*ו!הכי^יכ^בו^ז ^ה5ד ^־^1;ריל'ד^זהז<ייל^ד^ת* ה5י*
 , ז6^י ןענזיכל&ר^1^ ירילה י^נ $ הןהיציעי ידפ יושעזיווע

 '׳ ' י״^!יגמם^^^
 /ייעו {*גצב© ?י^יד^ד^גו^
 . $ ויזל? ו^וי 1ע $$%$$׳■׳יו<כ?י^$$9, ?וזמןמ^יו

 יי^_!״.'׳!'׳*"" <** ."ג־׳־■ י,.# %'זי■ *• $??.׳'* •*-!־;':*> * •'•4,-: *י



 דיג^חג {הללו ךלי 0י*ע קיי(יל(לכל> ;*^ייי,)^ י,*, 4^^>*יי^^^*1)עפל^ייייי*^״ גי^י^י ומי״ ©111:
 ()־יז^יריטיי" ץןיוי*'די לייי>*״יל 0ע'ל!גי*י>> ׳יידיחוילמץ למל^י^א ,-,יס <״י ץ9י ל#מ :^ן?י ן$ ",ילאיללאי יי ליד.'צ*י>ן

 !_...ז . . . ״ \_4 ׳ 4 ■ ^ 4



 *♦**״ *י** !>(..\אג*ו ה^פזע ו*5)היי זי*0יע<גמן*.ג!יי •?;פופי^עעי *ייגצ^יל די־יגיע זלגג^י ד>צו^ 1 גגלל/^יין ןד ןי^יפ ן>׳^ £״<> <״,*;
 96 </!>״ז ו■".*" ״>ר^ #״'*■6 י״ל^ אר6©1^ ^1?!(ו ןמיחדטפ

 ימוי5
 ע׳י זיילקמידוז ןיוימז׳גיע אחמ ן
 מח^מפ^וע?'!^•־^1־

 $ **^־־@@יבי'צגיזי,יש©ור^1
 כ" מיו|י ייו# מא|£י!ודע

 פ?כ

 י**!*
 0\0ו

 ^ ךייך^^רג'*4)ל1>מ,4#
 0•*׳ מ0^• ץע זי׳י ג^־ף>׳^י4יי רויי0,י*זו יכ^׳ג

 ' • ־^יצימעג״יח( 0י#-הפ> ^חו ץימפ׳יי^)\1ע>כ £׳0ן פירן״גח



 ז?י]^^מ!יז?זו0חר, *4

 ז׳־י 1,
 מ*יג>

 \ט*%>'66 ה*)לי ומי־י*יי^ו>י׳עג וי>0 ה*>1¥(מ>#׳ג*>* ןי^ה)רפ#גיז^;יל *ימיו ,וכפתי פד>צד)פלי;פי1*ו()ןע>ו>'ו י הגצזיו
 י •י^כ ן^>י ד0י׳ייד>*ל'1זיזג><י^ ץע^איגלמורי ץי^^דמרי^יייסי#'

 ■ייזדתד ץ^^ב^מנ^דירזןפ^ק^מזי^ה ך^זל^לע ךד״ו*י
 י^ ןזיכיי!זיו!<>4ו־מגתג^1כ

 69 ר*6
 ומ^!ו לנ^1?כ9י1^^ן^^{^3*/\ף
 /די׳
 םי^^וז^ימנח^ימרקיהיה^׳■?יה^&^ניפ^ז^רנ©3־^י?^£י ,*
 ו^יזויוז .*£

 ׳ןר ה5/1'ו^יצ^דיי^פ^ת^לציןצגרע םב>*ז ^ות3ג״ו ס5יןצ^יע^ג .
 מ)ויקו^<מ??גזיכ?(ללישלציהלממ^יוסלעפ-רכ^ו^-

 ^זי&יו^ל ו^^י ^^?■י^דק^ ^4י
 1־^המי^ד^לזלמןירינ?4 ל
 זי^ דגע^>^ ?7^דז"^ £§לצ^־י מתר5*<ו ^/ס^גמייבעי ^לחינייר^־ז •

 םממו^^

 'ענ^ודשנ^^פצ
 '''־'י%מיוונפוג>^ז־

 טי^ר? ^וץ^יזור^לב^לכימלע;
 1ועדעריעזז1וו?גגרווימו

 ך ,'יי״י' 1,׳""יי ׳" זי ׳^ יו > ו\יי ״1 ־ץ -—ץ ן ־י ן ^

 '<ציז א^זעל>*עע^יי^ ־לכ^ע^י ץיעכיו *?'־>* ־יי** לן£>א> 1ן*0מל*^^י>ויייג ^י^ייי^גיועי^ "■





 * י♦

 1<§ו;*עפ ן£5 ^ין^י^ו^יד ^?וצ!<יהז^!ו היל רי?הילי^ר זדח5יחדז/<יא

 הי&ע ז.5סיחד ?,?'*ייו ןירמח ןמז ה^עו עיערי^ה קמ׳ ל*3ןליל *$$$
 רדי%^■.^ וי^^י^ר^מיי םי!?!מגיזנעסג

 מ5זטעמצ^??יל?!.)^הי^6י3
 ^ ריצד׳&יי׳ל^רמ^י ׳הבמ^ו זי־דהזר^לביי ז^-יןלי י;אי

 מ(^^מג(ףלווןמ
 !גמיכ^בעיננ^
 ימלממומאהר^י^ס

 י^י ^ענמו^יום*

 יכנז^״מעמסיכן^ק^הי^ע׳זףזזייי

 י^״־יגליעו ^מה^^ימהס^.!׳•^היודמ ר^ו ז<??ז> יצנפמ^נ וככג^גדאז
 ך \

 ******* 4*'*״

 י י' ־־^!יי^^ל/ייייה׳י'?יי *ימגיג^יי^
 דלגל ליהו



 /דד^נו ^לפ^פצמי^^ימ^וירל^דעפ^ סלגהרהת^ו^^^ז^פ
 - ״ פ*ע■^ 4^)^מ>> ^ר\ ;>וח<ל>£ל ־דיגוצימ)גמ *י״מפצ) 5 ^למ



 ",.,*׳!צ ^^לג׳יאיייזייזוכייל^ *צג׳ו )**)**ל** *)מ׳י0**>#;ו*צ*י!
 ;47^5 סיד^ל טפל מער>ע?)גה ד?י>*חמ>4ייי'^מעייי^דהיל *# """*י#** גייצי 9*

 ׳ינ4׳וי>ג^יי^לי
 ׳אציע^ז^ס

 ^\^ז?^ס^^זו1ים?ס1ע םיל;

 ^מגזידעב^מר^ימיג

 זדייזי ,?ידצי^וילייל&יי^'יכבז׳ו&מ ^נג^וועי
 >£י>ג*ו ד8^ו^#מ5שי^ו^

 ^1* ^יי

 יז$9ג ז^יכפ דלעזיל/זיג לינןיפייו^ ידע ו$ר ל5 אח3

\ 



 ה<י9 י1^דפ?ז11ד ן<ילבצ5 ^3ע1זקז;^1רע7 ועי9"רוקכ>^גי ^5ימ?7 יעי^לנ ן6
 ^5^ !י4ממרומו<ר@9!ז?י5ז א^גמ!זילר^זד^־יזז5© ן^^יצכע^רנג^׳פ

 ימ^יבדריבעיד4םו??נדיט^גוו־<תעגגנד(ש*יר

 ■ '**ך5£ •־•״• '*'•**''*•4'**"י"■■*♦*••׳•*••" י*ייי**ן!8מ♦ ^ב|ק^!ז^היי^ח>ז,.י?טז,'׳ד^י״)^>־;ו-^עיע־ו״מ'יש׳׳ע״ר?ג>יד־^'>נ׳י\>־'יף^<:'1>'^רצמ^1^>ש1>יכ-1נ( ...

 * ר^ת!^ מכ^£ג3 ^?5עבמ^*ד מ^גזגיל ד&ע^אמיע^ ןידוז
 ^־^יכנ/זמו ־
 •־׳ :1ןווע1חן<מ׳35{<חיןי־׳'״' ׳־־

 "־"״ !|ימג^י^^?1^מ^י4

 צ►
 '־ייףי14

 ::? דנב(<יינ^?צן\?עכז:

 ג ^ ^#^ו>^5יר^דוז
 יי"•׳•^ "י^ג

 3^ י'י5^*׳1!1 ^

 ט״2,,,,..-..,,,"^"-> - . ^ו!1<?ו^68?{8
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 ^ ;ס׳ז^ג \ /׳ח*'' >;'■*׳11/־־ !¥ \ וזך/1 \ .ע יי• \ ן4יי י 'י\*ג .
 >יגה^לג ע^סעזי6רק ^ו'ג^^ימ^^ז^ח>י ן&^^י עצא^י^־^ף
 •זו^^יע^ז־^^

 םידבעו ס^מ!$ זממגמגו^ג״ו
 ^י&^יפי ?לה ^יצ^ד^/יבמגןמ ^גיכציכ&ז^׳

 ירןמעי

 ^ף?^ו?>^מ^ם^רער^^מס^^י5לו

 * י״ — ', 1.1 ׳ . >. . ״11... !_״ *~ו_* *1.1• ^*^11 %%א4י**1י ***^*4^1$*^

 -* 1{/0?*1¥וחס /׳*״ <*'ז" ׳יי״״1׳״־ 1 ׳ •

 דאו^ינגדעלןליג יי ?וזיידפ ^־^רימ^יחתז ^מ־י^ב עגסג׳1ימ^

 1ר^ריעי !

 מיצ1 '$** "
 ־חג> י^ג^^1<^ו#מןממה^י?דןמ%

 "־ (ק״> ש״ל\ע5 י*י׳.גקל קיחלעגיזללוזי'!עמיל^כזעע^ג^ך^דל״ ?י■ י ( ^

 'י "י •י |

 י£

 ¬יר¬י מ)

. ■***! 



 ם־^יג ^ה^זית!רג>1ך^םשו ץ^דיקת&כגז

 ^סלס^^ל 1לע ^מא5דמ^פז^ סי^זטצל.דמ־ע ?!י^מר^ל/סב
0$9$ 

 2פ8ש£23^"!*?"^

 '45 4?ל^^א׳4מ*י*יזלעלי ריע* *גיוהמגיי עעעצסעעע ר^ 4עכ3_0עככ^ף^*##*!**01)״ .'
 ^ רזיי׳מה '*י ו*0ץ*^י\א 1ל>״יי די>**ייי *עפיג&־ייי ף?ז> 0יי>מיח*׳>י'\>׳י^י* יחי** ^*י יי׳מזימ^ .^*י ך ■;

 ׳""י׳* ״י>ו^ףד^ה^ו_םי^^םן<נ
 *ג*•"**•**# ״״״>״,(,״,״,^ )מ|מ״ ד,*"!,,^,"^,

 •יג*י• •ריזיי-ועייל״^ע



 י3₪י1מ ■ ־ . . *■*־ - .
 . -'*״ ■

 >*לי* ^!ר רכ^יאזעמץ דוי'<1כ^י3וןי מ> *.עידויוף1*?ל *לחי) \'י/י* *מי>(מע*^9טג>^מ^ישי>3
 מ"*•*** לח^ייי יח > ץדיגייייל ׳>יל ^'*9 דסיל עיע*י נ**י דציזי <ן*נ>י^

 זיי&ןגזייץ־
 !>יאונ

.1^51. 

 ע

 ~ ר• * /;־״- ; י



 '!ק '* \:ד,^עזע׳>*יד*>*4?״\י♦ %> ^יל*" * ^י^*׳ %** 0*#^יליי!ילפוי

 ^1דןצגץ+ק^כ^עויזו
 **8מ8# ג*ד6זפ§מ^דמ^,

 ^,־^גס ־צי?מכבז ^והד?זמי*^ י^ןי^ו&מ^ ?^גוגיגזיי׳וא;
 ^^בעיר סור^ל^^^^זל^זעי^

 ־<^יג>!ידוי)גזי יגש8^ר£5$ןמ:ו 4^|#$#מו!
 ו2מלד_;1ןוצ6גוע
 *#91*ו$5$וז
 יייגב>ו)פ]<זו?יעו1ל

 }י<?5ו(י ע^ד^ץ־ל&^זןדהיח^ז^רמ^יג^יע^^יי^מ^צזוכ&ימ^דאר^ימ
 5 ץי*!ל

 -5ילי*>>

 ןצ׳עימ^ןיצ^עליע ?לע *ל רוע# רכ זעתפול^ץפגייס-ג^ י^ינ׳נ <ציץכ0ג*עי ,וסילכ;^{*
 \לןי>י\^י >'"לל^\י0י ^ףני

 ׳ליש׳ויל ל? ץצ יליע>ל'גצץל)>מ עי׳״ע #גי ליי



 ט!$ג31צ1נ$מ1יע$
 י^3י?11^י^נשף^

 ,^ו&^יוין&ז

 י^לחך$6י^הה־

 מיפימןןמ^
 ח^נו#לפ*י3:

 מ9ח8^מ

 ^'ייי^ב!־׳
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 ׳^עי^ ז׳מ^י ןחוג למל^י 0י*י*^> ץכלקכ>\^>ףל^\יי,(עךג
 סליי^י לל^ליי־\וייץז•^ •ר^״יי^יזילז׳^ך^^ *לפי יגנ׳^־ץי^׳ס^מץ־יס&י!ל ^יצגעי ~׳>ל •דגל

 ןלימי# 'ייןויוי^א

 .^ע־׳יז״ז•׳ <(יר-5-^ *■ יל ־ ,י

 םייאמו צר^ילעדנ^י^ויגושס^לוופלדמ^ ;,
 ןוא1יי וי^י^ זיהיהיוז׳ל^מ ץפ^ יל^\^*4>5 ן&ןא ראל^ ׳־^יו

 ז^י!^>

 דגת?ו^ר^ך333לזו,ןי.דעט1 " *

 ן&צוכצש&תמ״י^ן^^יציו^ ץ3ע^$9$^ "
 *׳>ל

 ח ^{יווערע^/ע;**׳ר׳דח^ח/״י׳ז^ ומר7ע חד^חח״^ו^^רן

 יע*^ ל^יו^י
 * *ויי^^4*415 ****** 4 **14* *14*414 *1144'^*יי4^*4*4£ ****** $41****

 עעפו

??* 

 ^ *'2\לכסע<1 ב)סנ>\טיח*^ ^ו**ל> ן _ _ , ^ , * -
 ^^>עבל^ש׳ -־)"לסממל^גלעיזי)ר^ל׳י^ח לגל מ**יי *8״*׳״־* ס^עד^־ע;* סללפיייללילל
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 *שזויל זלנ ר#יכי>ץ* ג*>ק)$ין)1 *זסי^-לסייי-עזי <6מ*מןי^׳מ *ייליל גגמני/י^י וצ־יה^^יגגלצכ\>^>י*יל <ז4)׳?י>
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 ("י ^ד^^זקכג ו1יע יראז1?^^ ואז^^ידק^ ״£;
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 ״$$!^#י38ןז^^ה^^^ ;ו
 זיעד^ ?זא5ש/!^ זןנירןיל ^גדעימכי*^?ו^^ס^31^פאע^ז ^
 ^וזי י!רא יהןתי© דע %
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 %#8 ימ!<ד זיי׳יידח־^^ק^
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 _ " ,ורירומפו ^ג^זנל^י^זו^ י 0£(■
 יעי3י יגנש הייו ו19(<^ןל<ממן!1,ונפיקמ
 וכירעיס*וי*ו$״ז 89 םו^כנץד£ה<ח%נו ץ>מיהי;נש$־ןייו/י
 ק23 5ו$6^יו10!^^
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 אאו
 ו&עאעןיו {85 9 ^על*מ9ער£$ {'1יקחןמ 1^ ל?נ !#>910

 זעמשכ זי ^ רב^^ועמע^עלעוכיז^זיוו $מ$שוע ,שגידפ^׳ זייל
 ! ^ • • •'׳י• •••י- -■ ־י- — - ־ - •.•*
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 !1ידכת" ו^ש^ווהו אמיסווימןע ןז&ע^ווו^ ^
 ךד?י דז$> י^י^י^^ד^^ןי^גחןי־מיו^

 ןי# ד8י$ר?3)5^1ן^על^ערן^ו׳ם^הי^פ^ט*^
 ^רבגדתי^^^ךירמ^ירו^ ד^י

 די&^וי^/^^^ך)!קי3זן^ה;81י^ם^יכהיזקיס^ג^ •י
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 01#9*8 רגיפ ןשל&מ? זע^׳י^סטק^י^)? םצצןייי יזיכ^י5חהי
 .ויז&׳וי 15 י1ו5?^1צי^ני% ''־י'׳' '""־'־ ־ '־ ׳״־ ־^ ־' ׳'׳ י *־

 1י^> ?נ ה$.ם£!ו>עןנ ףעו:ם3ג !יוהייזע ם^רןן^כערמ^
 ־£•־־..,־״■ יי *ן

 ?)>״פבנמ>יא1זי׳י>י)>ייפג
 ^י^י^־יז^י^ייי׳

 1*׳•*־הי^ש׳עלען׳א

 \ ו ׳׳ * . ^
 1ץיי־י* ^)י5׳1)כ)1 ץ4*ל^חייךמיכיכ׳חג?*ז׳״כיפאג״דכדפימ*ץימ• *עיפגעיגי#ע+#גימן>יי *י

 י ■״׳ ח9ו:ישי>ירז<פ \הר>י *י•ר6׳ןוץ*9יידי*£זננד*ש,!*יי>1 #ן*י*פע> דז*>ן*מצ1 ^*^גח-י^ירחאיהימ׳ג-׳ז
 ייכ'* זיכ^ ץ,ז> ין* *4ו ;־,*ג י*ל '* לליע '
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 ו^זמממ@*י1ה8?^ץ
 !ז1%וץ^פן#ןו^פא׳'פכי'

 •׳* * * י '■•>1; *

 '׳^י !^רזי^זה 5*^^^^?^ז'י!הי!5?5£ד^ל^ומ'6ז,;^^1 * _
 1 ז^ג *ע1

 '*״ ל ץיה^ין דיעיצ/(י י
 " זךןה.ז3ד!5יץ!השיו;ץ־

 ^ריח •*׳ ח^7ק רע^יי 9 י ךממ1 ^ יחו 1*^דזעז י /ע;י יזי&ע;יחי ף#

 /•ו 7 ^פז^ו^2׳ןו!י5^5ו^כ8ג^^ימי^ ^ו#י!?1יו
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 *"•יל£ /זיו זיןופי/יזןועמשמיז^עדג^? ח^י׳ח״גו5ו^?5ל@
 ״* .ומ5מ

 'י1
 , . ,״״״ ,'למה זי^ה זיגיעזימצצי^מצה^י זעירע ךדי־מכי^צ^ד&ןיייי^ייל

 ^יע3ומ גש^^זןגע);יןרגה־£ןכ.*מ? ^עיי ^?ז^הו £^ול^ ירו^^דסג

 ^>*'%**\*#** 0>^ל ד1*מימ)\1מ וג^.מעעימ־מ>גד<^^ך^ ^יממאיןי ג*>ע*ז#*> ״*״*׳**<*> *<*

 ׳יה׳י^ ׳ ףזיט" "ץי> ;,י-^ ^>^\״>*/'



 ץ דעע0גי1מפ>ל? י4ה^ש)0יץ1ר<בע!י^כ)ל^1ןיזי'ףעכ>^> גייפי)* ר^ן״יו^עט^יעד^י^עיןכאריייה והידחי)<יליאי *י *יצ< *י>פ )>צל.־
 ^^^ץזעע\*יז<עיןזעמ>>ילי^>י'>ליזי'יר י> ©ז<ג דליג־י <ג>^ח'0־>פזעצ *גזי^יל *רפ^י״מאץזצ-יי ןכנ*י3ימ ^.דלדצ' י

 ^נמיגמלא^יל^ ממין(^ןעלפ^ןך^ו
 ו״דאהעיןנירצ ^1ןז^םמ ׳יס^5181'^גה!זי> יי

 לרא יוארז^,ך%*3^זנ?ה^^!ו1^נ??^^^י^ן ,
 ז,'י?יעלהשע הו?יד^וךז0יו^£י 7^זי

 ^ל^צגי^דינופ־^^ל
1%! 

 *צ
 ן^*1ו1ז$זח^ו^ן^?(יי%מ^^?י^ד^^פ 7

 דמ ודעז׳מ י?מםעהלצז*3״1אן#םויבוטמ^ק זימימי הוזי* ־;
 צע דצליייז מ*!^•^^*^*^^***

 *גמ $8מ ימ 4'׳^

 "זלמ

 _פז
 ^]ימא8^%מד88מו

 '*ג^ו

 ^י־ג^׳'י^*

 וי$ו*י

 וי]

 1י|א ■6?

 אל; 1 ןהגללצנ ו*יןי ןזחילע/ול״י ר?ו3מ ^0ש/ו $
 ^ר\^ה>ז ־4 ^־ ׳׳^>ה ■ויממ^יי, !1י^יזיד^י ־ע^א!מ3יה ־^מזי^ודו^ת

 4" ז^6ןי ^וא5מ%ז<6(ל ־ " ,^־ י

 .״ה^רן^ג^^יזועוייעט^י^
 י'דא ץ&ר הי^יינהי^י^^^ייאם^ו
 1ה^יל אטחיבלל ז־יל^לפ ז?גאםג ימפדימ&^נלכווי

 יי$

 , ^י.א'טח>9 '^> א1*ל(ר דפ,>ץ• ^ ילגי/ יי)י<ל>ע צ!בח)פ ךמל א יב,ל,ל?׳^ ףשייאו .טי(יי צ*ימ,הל יהי א טלפ לאצ )ט*יפיא־1אטחיכ
 מ • 1)>>.^רייי ן^׳י^י ^י ו&ו^זיייצפ'^;*^ > 0£\ ?>*> 'י^ ^ *רלי^ץכזימ יג?דיל־י>יש'יז* ימרמוי^עי

 ' /4ל1צג-?כ ופללי ^ןע״ועיויח **ימ♦ מ״^י
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 •י

 ?;ח?*י^יחו?מ!ו ץ

 ור1!מ^מ^זיה

 מ^113ג65 ־3ל;^נקל^(מ
 יז '9£׳^ #*.1ו6" /ת _׳</״ ״?11 זע** ע -חך> )׳*

 :^#0ימ^,^ ,י
 לע*!^ע^ד)<^ד(וי^#ר^^נע

 ^יפמד^י * י 2

 ;^5מ/^י*8'ד*9 £ 'י *
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 1* ״•.;
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 3׳מ3

 ממ8

 ׳ו ^עצמי^־דן<}וגןג^ ן^לג יש^ן<מ ^

 3{?י#י0|ע ,,||

 1־<רח
 *ימי״גנ׳י

 ג־־״צא
 ב 'ז **י -*. , ז .

 >1(3׳

 לץ׳1.)!י>י>:ג^^
 ^ל^>ן3ץ י*ל1מ1>)\)^ח^י>׳זיויזידיג^גל גצי*>)י3גצ1יופ> ג דיגייךו ;^יד׳ע>^^ו>נ0*ג;.־י>-ז4י

 ן־גז^<3



 וידמ^וםוימיהיו

 /11!8 *ירמ*8בע8>ר ?<$1^%

 •דןומריייע^־שבג
 גה@|^גי^

 ווו?^0 קי^ילז^מיוס/סנעז ןזו1פי^שיבד חישנ זיק שימ4>§
 ע^יזןשי ?!מל^5מע3#יזע םדו^^עדנע^ו׳ ^ל&י*.
 ^6וי !<£נו ן־5הז5מ^י3ו ־הנש ךחז<5 ם)ן>ן ץג*1ב>רה?5םשן ^מ לבק5מ
 א5)$ מ8כ1 (01#א% *0נעמא$ינצ1 *נש יאחע^גיטד&מ^דע ד5ע^

 ^*צצ<

 ^•׳ !<^ש#^ח^^ןי?ו^ו

 מכ1ז91ןיי/1חו8ף9גי1 001
 ": .'!ן88*^?ןסמסן^^וכחימ^חםו^^יעו־^מ^^ורם^/עמ

 ומ^1<מחסמ)<?ו1ד מממיגןצנ^גנ^^^אהו י^כמ^
 ־י ־ " ־*־

 *י> *>>* *ר^מ^זידי^^ז לג*״מ׳^^'ענמג >>* £♦*->£* יציז^ זיל*נ
 י "ו£$י חלז^1-

 0>י1ח*דיו #\כקדי יהגימי>^ו>>!^ח>־^ז
 סיע >די^ 4 4. ^4 \י * יר*\>*,*0\£



 סמממסמאחא
 ומ!)י)@א.(מ5^
 י^#אויאןי

 טילמי^ממ*

 !*98^1^1•״ ^1■?^( (*ע**" *ייו_׳*׳^ו<¥/1*׳ י ן 1' !זז ^

 ■־״■ ■׳ ״.5מ#א^^ו8ן0^ן^ג^ד^ 14

 ^■י 16441% ^■ז5וי 11x2*^ .****/■£ ^^*1*14*1 ■4*1 ״ ...    . _

 '**ע

 ו18יי י
 \כב>

 ^ףב '*1״ ^'יזמו.י4יי 'י*י*1*י ׳י״ י״יי י #ידי זייי ;/>

 יז^גר׳^יזוו^^^גוי^^וד^ח^^זמ^די^^גוק^^^^פיר 1י
 !יהול1י5גי!ת§וה חי^יע^^זצא ^ענ^&^צז יהול^זי^■^^©? י
 זו^3> י^פיכ!^רי^^^?^^*^?יי!^ י^ *־ 4
 ^ינצ ןילהמ מ^מ£8ז^יי
 <##$93 הגחמנ זי^רח^יגרו ^!י1ר5 ^'5דעו ץיפ ־־^ר2יני^%7״בב
 ׳ז־יוהו ■מךר%^דרחל ךמי יה^ז^ןךרסתיזיעמ^דןבנזמה
 !%$ י^ד^^ז(י^3חן* ^גרשש^^עיל^ 1^לח3אן^דע!65

 'ם^1ך^ב^ןזמזיה^.^ב^עמג^^^^5^הו5דיונ>ץרן?צע>^



 * ך\ל׳
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 •• *ייוזמל דל^רלזיל^י״ייצל עי לליעליי ז&למלי יצ4ץ1> לךע> יןררלסילפ*.^,^ ל־יאץ^לוליימ^ י>י

 ^ועי

 ך©נ ר!!םצימ?ו 1ו^לפסע^^וז^ר&י^ י

 ד8מי, ן•

 ^£צג^/י^ק3ו^ו מ8593דמ 7ע,לה!ה^ג?^דא>^*פ *

 זוכבקמ-שצ!^^

 •!׳■^לי־זק^ו^גלקל׳להדק י^יוועינו״ל^׳ר^י וי^,ר?>יי זיככ1?מנת}<דמ^

 צי'פרעמ)צ
 ז

 ע$ע*נ

 ;3/יצ
 *^);^1'מעיו

 א״לב^יהיו

 ג -ד

 יול ר^!ם״0פיזול^רעמףיח^המדרעייו^פהי^

 ^סיל) > )לוג• ^על>אידהייא^ $ י#לע)ןויצל^יל לגייצלילל רצלצפצ המזי ׳זס״ל \כעצל>ע^כ^יל)לי*>^
 פללויהלי* ר^יי ל\ל יעע''ץר> רלאלייאי^ ^יי^אנ׳יל^'''ן*ר־^\ן<מצא> ר0>* ללי'ל>



 0־ת\כו* >*>0*י1יצר^פזי׳רע ■*^יףלענ>ןעיל1דעיי

 1 ■־*1 3

 __ _ _ _,ני^.
 * ־ ז#^ו$5י8

 * ■'־ 01,

 ^ץ^מנןיוגיד&^מצס^ג^רקצתידנע^דודר^^
 ־רזךןדה*ו !ןו^<רז\ךןדפ רבדונעה^שיו ?זהר51"

 וג^^אורז״מי^ז^^^יךגני יו1 י>ד ר^םייל^־דהועמ^*!׳ ה(<)5דק
 ־% ס^ימו דוד^די׳ל&־ו וי?$זי5

 4 ע " י• ׳ - ^־ י ^ ^ '1 # < $ 4

 ט!*מי!

 ,ימומ^מרו^יז^ר^ןדענלכ^רמועיא^והו

 1־31!

 יזרל:

 ■'^>9 ^יצ ץדןעכ^גגמנ^^מיזע ץירעעמדיגפת^ זעי^ ץסלל ץרגע^גגרס־יזמ לציי רצי יצ^־ייו^ידןיו ץח צ>ןי־ל)עעמ

 עיערל
 -ס׳יזי• ^יח ׳■
 ■>פ >גיזי !ןי רר^לע>י ייי
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 ן■

 ךיינכל *ופז* סיולועה'* *׳לגיעו־לי-לויועיע&׳ול ץילעעונגגע >יעגע ל*ל\ללצ\צ ועדיו יליל>י<-ץד*לי ל*ל <געה^*" א- ״״.,.
 \ •>** ףלי יכ ועד"■ריצחל ד״יכ ךרעיי*׳"ץמ" ל?* ׳ע יע׳^י\ ^יידלעלדירי יכ׳ וערייו^ר*^>>4^ ץ^י>י\

 *"יי*
!**< 

 'י ו׳־״חי" /"ח!ן •ויז תזע וממדחחי/קע^ף?י/\זהח3ודדמואדחי/ה *
 וייע^דו עד>6^ עצליץךףעשפ י?וי וע1 ן"1

 £ייגל
 ^י^ללר^ע^ל^מד^דזךל^^אועהעוישיג^^״ר^ >>
 םרקיו ^#5^^5ני^%<^^ר8ו^'יהןג1^ ,״

 אל יר/< ר *?ימי? 'רו^עלליריע^ריג-רזר/וי דו^זיל^ רי9^נ רזד *
 ^ג׳ידעאז ת<6>כ ^והב/גי׳לייד^ ^1?!ד׳כ^דועי דור ר^<ץ<ןי%7<

 ל>צצ0לר|" 9*י "*למגו ״!< 1י ג
<3 

| 

 ־11 1

11 
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 " .. חענד^מ^ ___

 ריוכמו ךור מי"א?1יי*ה^רע1^ ־עגיס^ו׳׳ רן<המ ז^יסע^מיד^ולע^ 5*5

 דמ?<ו׳׳ יי|א?<3 >־>

 "דור 15* ה^תש^וגיטילז^^גי^ה^יו^יט^כגרו^

 םעמף$ץיו^עז!?!%^%%^9יו^י^>6ו5 ^

 אצועיל או&ולמ^ז י'שז<חיו<ד1,ך^/ז1ע1ן5 ד^^/וןג#?
 ^ו^מ^י&יק(!!: 1^^•ייצגיוז^י

11 

!1 
 ־־'ו •<ז'

 ■11־1

 י ^1\ןחמ7ץ׳׳דתמ^ךלע 7ז!יח^זוחן^

 וערי^1^יפךךק^^@י,1•,.,

 ^יל\פ ו-^י1האדלצ^י*,'^יל^ז<י>^ילוג\רפי\ פי!י\1 .•ילע}* הץן*,.,,$^רפע\>^י0,ייישזמ> ^יל\ 5^?'י
 רעי •לי •*ז>י^!*י ל\ ^י'\ץ>><>'^'**יומי*" י5•

 <?>]>*לגל1<)־יגגפ#}*© *ןגמיף •ייני♦



 • זיזזי" ,י ,■^-^ן^יקן ץ^ץ>ץן *ל *י**י'י ליזילעייל)גצי*5ן ץע^ייר
 '^כהיי־יוקלח''^ר.לל זי15נ1> *1>)<פ1נצל *ייר^י^יח^****' בלג* זעל ללזיי ^ י**^•^*

 ~~ . }-ד>^*1יחזלר|<^<ע>!י^יי,י*׳^מל'ול*<^יזי(''''^ יללעעה'**סלנעליי ז-ד י

 •^_*י׳1יי> י^י.!י״ו^י?ו^*י׳יי^^ו^^" ■*:*. ; ״־־/ ־"

 .ימנ1י5 ןן^יד5^^^1י^%^ד^וצ^ומ^5
 "י!1![ ^1י^דמ^ב(א*ר^מ ףל;י!י^^^ ס^כיהיזרו

 '" יל^ו^^^דוןמו׳?;

 ^ץ^דודדזתונמילזיגרחוזוירטןגו

 י 1י

 הייר־^ו זינד^מ ז$יד8*5 זיו^זיב# ל&שידמנ ם^דויי טהד׳ו׳יומ^
 :%ל*8*י0£1!

 / ?ס^ירעעותו<יג:

 ,י %!>> י£נ!י*

 ו״,י י־דו1בי!

 .]<*, ד^^כבןזל^ דמ^ ומצא^ג^הןיל^ג!** ־^3מ<למ<^5^ר5ן

 ,י/ד '*■::.

 *\י פ לי ל)ןיגלגנןי^יילז^פ)ל לדלד ־־׳4>ג4 סעסתליל *ו>)דיבס׳״מגפזי <ל>פ\!ע ךל>יו^גערח ליזוי''**למל יזע י^יב
 "1<ך)!?*עצ ץ-יי\ד^ *זי^?>דץ'*^'ץ^י<׳להז'

♦ 



 (!רח וידעידע !*׳ופוךלגלזי סיווייצש •\ ליכל!וי־מ^* 1■ולילן>^לכ%י ץ*לליי**4*ין?) !*"ג ^ ,ו^*
 ־^ני>>ך^ <יןיו ללזללל <צדייתלולל"<ג2עללל^'!לו ילון ^^סיצ־יעי^ליר >י>

1'1*-: 1111 
 11 ;י!!

 ינ״חוצגויילמ!<ורנג^ .
 ־•'^־*£ לתו

 ל?^1כ
 דולג&ןמי

 ״- ־1־ ־׳י• — -יז ־ י\׳ יז״-!־ /מי?1נ/*יחז *^:!*י*^ו^חעסמ .. ולמ $#״<
 דיזז^ סדקל זייעולג לכבז< ה?ת דנד׳ז הו^ו*^/ייד0(5ןנ^ דז1כנו דגז

 ^׳ • ז \ 4- ׳ <5—• י״ג׳׳,׳9 ז ז^ז_י^ ^

 גר*מו ׳רועיכב ;צי><לןמהן<ב/\ידננ ךלז?^הי/ס5י1׳יימצ^ר^ה>ו־1^ ״*

 ךימ19וז#ן ?1יגוהי\גש?)וי1 ׳הי^מסי^(^*#^ י1

11 

;11 
 ן! 1 ־^ י ?4 ' :•
 יוו!"

 אצי׳זיליד^י•
 סקנגדיד יל# ידבע עענף^עילג יכיעבדמ^ו" ,

 <■ יד^יטי?םיו^הו5י^!?זי^1?%^]מ^]ומיוד331מג ^

 ןוהדעי^5זוומטן*%^ ^3־מ$?3 11 %

 יודןלילצמ ^ה83ן^83!ז
 םישגזו ויבעג?>" ■ ץ^ל?3ו/<וד?ו־5 ?יע^יצ ^*1ה^תו^וי^ ^י5נחכ *,

 א*'"5 (אנגיג^ :^?במרמךזבז ו׳ןול^מאע זיפה ?ד^חזממח8מצה *.*
 וי.כיעכ ג^ביו*# ד6י1■׳ן&גלגב דוףזזי^^ז^ידעק^אד^בעמד 4*

 'י^כץולע !זל&עזימש׳י)>9יתיץ ^ יש^מלע !*'.^1ד ןת\כםפי\ ,)בדי^צמז^ ץי^כל^^׳ללועזילז־גונפ׳*5* ד ץלל^זיי

 רי>'זיץ'־''זי\יללץי^^על^>)ללעיו^ל'י" ץ

 "?•י



 * ל דעי)4דפעדגנצ'^ ^י^צצש>יגגלפ^)ףטפ^י ללצליהגל^^
 ןע>פ^ 0*1* ח^ל* ל*לצ *ע#י**לחו ^•יילי^ע ^ו*^וללמו>;לע>*1ע ^ ץ^פע ץיגז^^יץ

 ונרו^יזהרויזו

 ^?אש■ ם^וד)!8ע>ווןי* !??15 יזוויכידןל

 'יקיחל ^דז^^י״ןויזה־חפיי&ג י#4!חלמישכ הזהיל^ד!ל םלןיןמלי^ל^ר־אירכ
 מד5ממ טע: וזומשי1ו>צגמנ^

 יווקו י״ייי^ו^זיילהיי^ה"
 ויפ ף

% 
 והו?יון)קזוו?י1דגכועמו|דךד8ין

 ..... ,..,״.,,

 ג £ יכהע|ולו־<5ז>ק1י^ה1? יונ^בןו^חלוהיו^רועז^ז י יזיז >צד(ע ן&דררד׳ז א־הד^
 י^1 ,,ןוח״ילצלי^עזקפכ חוהיר^דזלק׳^דפחי ה־חהיו^יו^^

 '*ן$^*וגקוו טקיק^רמ^^!הוה*/ווק!^א>
 וי5^מ^דזיזולד%קי י**יי ***

 ^ביוי^ניןרפ״מזיעלפ" ך* י*;0י^> ועגזלייצ״״^עזג >> ס^מ"ימ*>חגי)ע יממו ,וזעילץעי 6/ל/י!י ;הי ימ ימ\מעי*>0

 ד^י^עיי^^׳^ ־>,כענ
 ־>ד 0*^ ^קיוייי >ל?י -*'יוןז'יו^יש׳,לונץ!1י>ים*ר)^רי!^1ר>?)>)^*יל>? זחיליו^י\ל>מ*ויגנ ך>יע>4 *גחי עגא ;ינ?'
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 יי׳יועועלי־ו- :ו>> מ !׳
 ־ויילי!י)יי.'•/,

 0<׳ ^ץקגרז)ז^ ל?׳^ ^י'}$''?'> *די4^;' 'י' "ילי^ •רלל>'('י' 'לי^מגעז׳י יזילזעדיי^לי '-^>>צ\4 ץלעייי^

 *י■־' י , 4 ^ י ^ ״נ ״* ^ לין<יע ־דלמ^ד -יהלכיב^^הגתפר^י^ן^ש^ וביוחי דז^ילל/^עד^%דה

 םי
 ^*דיב
 ו>יו ץדןז&ויי

 וי^?%^^ץ|ח^ימ^יכ531 .
 יזל5 ־ד1ף סע ו^י^יהודכעמי^7^דיק^דךלקכ^1ד^זו^ןועז^ה^
 !ץ0ל65^ו*!ח^ןעצו ךומחד יזיודכעילכד 4*כיד§ ך5 יערתא^ה ר^ימל
 ,םיכעיעב ז$3?ן\■וו5ר^ן<^ו ?!ל^ה םירגדמו^ירו׳!עזמ?יד?/<וע '־©ע יו^5*1 , .י
 ו^^דממ^י# ^׳ןשיו^יז^י^^ממ ^ '*
 ן ־זעפלה ד5ג 11צ!<ז ^ל85 46/ג(יחן^ ^ציניענ ^ריג^זידז6!ד%7<ז ןיג<ה
 י״דבע ו^וחי1יך>דךגד ה^זהםיק^רמ^וליל^ י1?ע ייד^ו ׳עידהו

 ..צגי*1
 ~ ך

 ג

 'י
 ל-׳ילב

< 
 ״*?>

 #י ג ־£{י
 *ג׳

|1*| |}^ 

 ||^ ןוו
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 !4;!י(
 | :ן

4111• 
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 ח1 ׳זי
 י־4^4־" *ףליר 'י ׳: ^־^'■־׳1 'י \ ל י

 *>ז> (- *יי

 יממו / י

 1יפלמ!?דו!>^1 ׳ ^^^?^זזמדגי^זיייי^ ')^
 ^*3 ם^ז^0מש^/ו^דעויזמ!!^ז9ד?טצ|ין!^ץ^*^ילו־דממ/ו *,

 ?יידבידע^ •ממגיפזתיעילע ףי?ג ךו׳עדן^ה^ימקילואועו ך^ימזי.
 (^יממג^^תאלי
 םירן־1ן^ן(<לויל וי1בע וד^מתשלעד ן^יב^יר^בישחל^ו

 ־לילש אלז ^ג׳וע/זיח^די1!עיענ^^פר^צוןייזל^&^י דחל
 לדמ>זוי1^ו

 ן^יהיקל־^
 .1דוד" עדלס ^כש1ן׳מה ימח^דפב^עק!יחירבמו מ^לן׳מ־זדוד םקוי זי^׳ל
 דנ%מיל?^היל^

 1111 י
4#1- 

 ׳;/

 אמינל^ ףויפע המי וכעדיולואשאת
 ל;%ז5ל3יןג< דודדר^ע^אר8ימ
 ,׳םץגימפדן^^^יגייויייע ייוקפמאל!
 מ^ויי^יילצ^
 - ף י

 רי-י-׳ל!0**>עי}'*ל.לצ ^.מצל>!,י3לל''--'-'יל^^רש-י>-ג״וי>כ_ל-^ י>'0*.^ל>>'^1>ילזלגל('ל'\י*''*1>ל'נ׳ -־ל- ------



 י*״*י1\*י־" "ץ"׳עיי^ייג"^ עיי♦?* ד->ל> 94ל)י9|\ן| דצ->1*עייי סאיזי^עי^ל!^^, 4;,״,*.
 ' יי*'•*4 עיי^י '*^׳^*ייי דכנייז' יעסי׳ז^ל ׳>1עע.מי>צי>יזייינמעילל״^^ץ* ■^י'

 ׳/**
 ** לפ׳^>י_5',

 /$ ז



 (•46$ זיהתרועו ירי3ן3כמ^ץ1ו י^יב?^מחו54?1י @י53>זיוליא^ י

 ^%ימוו^

 ל^זי13$
 "ד^יועואיגמ1

 ו8יןנ1זד1ל/'יזחמ^־זגז^יד^ו
 !^ן־הייא פ־׳>דנוזי?מי0יצ^ז<^

 יצצ^יענת׳ימחי



 *׳ י :: '• •, .117 ;יי' ^
 י^לל *ת־לציסמע ^פי׳> *י*!

1" 

 " (ו׳נוהי נכ^ל,דמ־^ע_?^כ1תוגנמ6ווד ז^3י1־^רפ0דז^ף^ה ןורל־ייי- עגיש׳>!>

 ם1ן^ עאדכ^יגבוח^/יידבעמ&^נוה־י ם^ד&ו^^ז^מ^ביד^ץ
 ף*%קמ^יג8דאךו#

 י״עגזיוע;
 ימחימיחצע?<ד^

 יד#ד\>ל<5ייי?

 •^.לל־יא יל ד^יו גסי^י ל?'שי*י ש׳י ,יגצ י•^• ריצול <•^ ^ >שי• '^י0נניא^ לג* דצל עיעלי *אל^
 *"ע ^ץ\לצ^*>^ץי^^י^ו^יי•^^■ ^^לא;עו^^יג^^ז<יג>^

 ץ 5 ■<גיגץף ל\ע ו**?י



 ל^דגפ^י^ע^יי^מגגג של^ירן*'?+)*גץלייופגי ע*י*ליץי>*\א^י^ג״ד>**'ץ ^מעץ

 ךל דו״זיל^חצ^י
 ,!זחי^(גי^1ון , ״.; ,!4 י *_ * *

 ל1דחמי^ייוי^^ןרו5>1ד י• ג;
 ן׳/$י"****

 וי!"

 * ^ו^י-צ^י^^^^דאו^דע 1 *
 זיתי

* 

1 

 >*יל
• * 

 זי#'ג
. '< 

 *יילח1 ג
 ייל
 ד>*י
 ךיפ

 ,י <;י!^^1\ /״*׳ץ0^ 6ניקנ5ןרןז?ורי.. ,_,,
 *י ז*## י^יר־ךן׳ך יצ£ל^='*־"־'* ־^ ־* י"

 [י 3

 נ$0
 גמ**

 י*

3. 
 גגילע

*< 
 י/ ד2*ג>

<*| 

 ר^נעיל ם^כ6 רמייןי׳4© ם^!ון?נ??>זז^*כ!י ז^^צןע?^^וה*הרןו*מר י
 4^^י^^'יזי^^(^י .-- ..'"י ״.* -. ,
 ^חו5*זעו• זי0^ ^ימהןיוע מועי*^ ך^? ^ד5עני[<^ה ז\1זייגרנד5כ ר3
 ־ןיגעגוי א/זידיעא^ז אאיקצדוףדנע סער^יכ דע^ע^גןו !י$$ $ %"

 ד^י^ה^נ3^ל#י5ג^מ^פבז^^הל^מ^יר^מ-
 ידא עי=מ ע^יוה ם|^י^<ךל ז^ד (^5זליי *ל^ימ׳־־ךד ,^גאהןן^^ז^י
 ^"'דאזץדר-ד רןה^ךד^חאז^^ך׳^ע לדי^ייל ן^אןיצ א^ימב אדימג ז
 א&ד % *י

 ןש(י{יג#פךיצא^כצל ^
 ר^^1 ^גז^י^ידודיל^וצוז^ ר6?(ז;ז1ד1ע? סהונ^י וזדנייי ז^עה ;4י
 ד^אי3^גע״הזי!<^ידו^#'ידמ$2 • 'י,׳ן^ןוהיולה
 רזי^י ^ל/< זאי^זעז^ן ף1^5^ה?לרי^ר^הידח^5מ5 דצ^יאי ;.
 ״"יי■־״־־ ־־ ־■״־ רי הדדנ^י^^^א^^י^^צ^ד&א^^נז^זא י

 1ליערהמא דגא^צי^י^כ^יזיי יר5ו ?^גוהיל !^ה^!^?זופ1־י־וודמך^ו1?'ד
 ^'^ו^עזי© י%> *
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 ן^^נל^זי ץיל*ייהמ*י.ע !גא סיבי י3 סליי־יייזי-יצלל ^)^*1יז״ז* זימ* זי^ ימיל י<;
 ')כ> ןגי* ע יל *ךי%\ר 'לכלג׳גוימ גמילידל^ל)* >>''(׳)ללצי״ל״ סי^מ״,^

 **$$! םידניה^ ויודיו ז1ל3*ו)31ע1202ד^ דויזידגןנ
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 י1יט5עי^רז/מקןבז^^ןעינ־ל31,
 ששהח&יב^־מזי^ש ז*א^,מןמ
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 י ><רמד ׳^^י5^5רא^י^מ״^י<^ר^רח^מ^סי.ו

 'ר^ררפה\ץר^יז^^?$^י^ו^
 ^טיר^כיבי ם8ממ$ימ0 *$ ס^ער^יכ? ו$8

 ״־ סולוס^(4
 •3 סע ;^מה׳*<י7 עוך5׳ו הנגי^ר-י^גהו^ל ך^לכהשיץ?י גמי דמז^ו
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 1!י^ל ;לג פ^ןע5ל£ס^51$1 ו^נ^ועב^ הדזג^הקמרחרמכיקגיו
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 ות^יג^יגי^י *ל ןי^* ע*>^ *נ־"**.***
 ל3קז0י
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 כיכ

 .. . _,״,.., ^'ו88?ח3\ףן*)> •יי־*

 ימ6 ? רל׳^^^ד^)י^^א>^י3^ח^הול*^ז־׳יז

 י"׳׳ ״יהיישהאיס^^ם^^^ס^יו?

 ^לרמ&יר*
 ^מ3^חמ_ ןייה׳^ידפס^^וחןיוויז

 $* מ מ>8יח^זד>5יאף**ג <רןפי
 ;יזי;נגד י%6 ־^!נ•(!5 הד עלצתויייד^כלמ^רקנ^
 ^ו.ם?5ו רןו5 ס]?£ר1י3ו ^ם?קויןדז< $ו2פ !סי^נןלוי ול דןנ$ו
 ## ]י* ן<ר65יי ר$5 $3$ הד ר^ז^ך\מ5^לע יני

 !תימ^לוסרנדץה^^^ןד^ויזןי^סוינרה
 יח^^י^רר^ל^- ^ה־ןלי^כ^נ־ןיוי רמ#ו"

 ^ויל׳יש^ דרג ^ו ^ימו־ף><6 ן<צ%7צלי1חידיז *אי^ללב8וי ר^7<זי ץריו

 יליי
 .דיל *

 **1$ ךי

 *יןו >$> *׳״״׳'
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 *<* 1*^1 *^ייו י -\ • ןי*^מו8וי
 א^^ק5טו^(^יה( ,*1דא^
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 ו1־דת\עי ו ם^י^הילמרמ^ו ץעע^^י1יי^^^1<״׳יןה^?יי
 ד^^ר^^מיגיי^ ז?!שיומ^מ
 ^מ^ו ^יוכ^ד^ו ךה^^5ד^מ^ד^יהופר<ודע^דמ^דןג^

 ^ןפהר^י^יש-זכהלנזווט^
1*8^0^188^ 
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 *•0מ3מחמ8א ? ?יי
 חעמ^דוונ^ן^רד^ע^׳ל^צימנע^ע?#

 ׳'^ל%י^55 פ?^ ם^שורימי#%בזז1^.ז?^^ ךי5עזינעה-ד1ע>< >
 ך1בפ י;ג

 * *.'! 1 ^ 1 ^1 ^ 1 —^ 1 ד 1 4 <״^ —■ • * ^ ^ ^ ^

 ^ב%פוגו^%^

 ימו *י"
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 ?ב4י

 ^7x73 ישס*ג7ו*ו יה1₪י*18^ו$|?פ3 ..^ _
 ;י^1 ־עמ^יליזכ^די ^{*.׳5!^ורזור^^

 י*>*א £2? םויה ז״יעל ם$ן יל1יז!^זהרןענפ^ +ממדח רמ*ף
 ^טדז ^^1^ד^,ך^ז^^ןג!<|ו^^^^^/|ר4ן3'
 ^■1יה '4ל^^ע^ו^יעקתי ן^^ו־י ן^וי ^הז^יל^ז^יל^ פ3

 !ו^5ה% םיי^ממ&ו ^ימממע^ןי^^ דמ^־^ל^שגל ע^*ז
 תאז ו^ השע^חי^ר זי1ו$ו 8^ה

 —*■•■' ׳דר -7־ ״
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 לם^1ך%הז^יקל ובלשורי^ע י,דז1^מ?ל)מב ^{ד8ף/<^ו* דע *יציל$ ^?בד^&ע

 וי5*^ו^ם^^)#ד5הן(וז^^^^^^י^^

\ 

 יי^*י*~ *״-•־-״--־^•^•י•-—■ ״* ־ י״ יע^^ן^י^ס^ה^[7
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 *#*%$9*> לע ןלי^־ץ^י ^>כ""ו*9*י>י יע **י***'>יח־^ א׳י^גיי^י ^ידי> >,ד^ץ
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 -ןג* דאי?מ1דזל3ייממדמי זיז
 :4<מ^ה^ז^ינ םי,נ$צ| 1£§ש:
 ^פי^1זז3?זנ51־#^ד50[י

 !זיוהניעסינמש

 םע טי*^ע^ל5ומןמ^יע<5.
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 ףל דינע^דעלמעייולצזדצ^ ן^תזה ׳
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 {^ימ^דרמשע^^^יבן^ב^^ר^דכצדג^ןלי^
 ''ך׳^י-י^י ועי^^^לע^ז^־^ יהזולקל ר^י^שי *מ5
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 5י
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 ג^ה10מו¥6ו^ ?מ ד^ימילתמ הי^יראא ב^ו^^ני^מ^ז^ד ק^^דהאו

 רג1כעועמדץן9)גי(>מ5לעא >יוומ5מפעוהיו
 ך\ ד5ק אישו •ם^יכדןצכמ^ז;
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 •ץצדת5ממ{<

 .,ךא 4%$$ #עלפסע^^זלד9עיזיאכע1ד1דע^י^׳טע
 *י ר!גמ ץגהו^שאנלמימילדיאמ'^מ^כק'ר(ל4??מ לפוזיידדינ^.5נגו3^יו:
 ז ' ל^ומהי;^ו4!תמו ^יגי^כרנמרעיורךו1?מת)גזל י^העזח.

 *. 4* ##י^יי*מ!!
 11 וגי6מ*יה*י

 |'־ךזן?1
 לימרש^ץק/זןיןח^יח!!?#ץ י^י׳!!
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 י ***'>>\-*״^״!*%
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 ע)ג י^׳י *־"י׳ **י<ייי^ ^ י**י <*$>**
 •7יע^'*עד*לי^> )^רן>ג?ייל ",ע^^לי ־יזעגגיל ו**ונ׳גי׳'י0י*לפ<>:>וצ׳ ז5>ו>עייו

 ׳£ "ו£1:< ^י^י^ן^ןש^זןוש^^ס״ןל^

 ¥■׳ :ץ: מ!הי 1ייי
\- *— 

 ידץ/י
 1י'

 *ז|0 י\ז^65!יו־^י
 1 ׳ותומיע

 /ז^זיי^ע 1^ל ר^-סי^^^רח5ךל4יג זיזהיס?^

 ויאי׳

4 

 ך5־^ ••׳י־־ ד?11־ 0־ ? *ל'/^>'- 31׳*>'ןי^:^יה^ז״ן״^^וג&ש.
 ?ג^נו י דכ^ זחלמדמ׳^^)? ע3ל(<זםגמ^3 פי^פח2תז1<>ה -

 ןגנ^גננ^חל^יו ^^^זי(?כ13ר8(ןןזרי^י^ ,
 י ;:'

 ׳1י ^ /^־י^^^ו^מדכ דו^^קש ימנזתי 1ע3!כו
 ג.דימ\מ%^יח^ט4ךא. ^!י

 ׳יי

 ^1!.ויז"׳ < טד)^ ^יזמזו" עע^כ
 '•^ע **_* .

 מג^1$11 יןזו^ניזיו)^ו$פ םר^זז^ןוז^ן^ןמי^
 ים^[ד*נ זיי^מע ^•ת^^ול/היד^ך׳^נלמןעוצ

 /יואמנגנל^לענהי^יגנוי

 !5 ספ^ס^יו^ילג';ןייע^ד ןו^נ&ר^ו^ 4 .י
 מ8ו***מ^^ 1;

 ,ייל ^ודו^ ץי^ ?^^^ה^דזםי^^ו^זסצ^ןאעו^ד,
 ^לג1י5י דצ2^^ו ^יעי>^^ועי/^^^ע(זו'עיד ז^מו^ד ייד ^(דארגול

 םציןו^<ם^!5 4?^פקז ׳^'!ע^^ז^ו^^^ש^זז^1ח

 !זע !וידמה
 ויס^מ^ל^ ^ םיזא^^זיי^^ילד^ס^דמזי^^יםנןנג
 י8^^|4{8^ *—'=־'

 ׳ ^ *ל הרהז־ל\יעעי)עמי:׳>^^-מ^יי>ל-נ'־מג^יפ::מרנג,זי'כ ^ סעלגיז־^ינ*



 ^'זגממיריי• ו־־ה^המ <י י'-* ו^ לגג*•!***•׳ *י* :>-*י
 ׳י^ייג3" 'סי^ די*ץ 0'*ג>ס? ד*יי\ץ^ג^.ר

 *׳פ״דזי \מ^נו0,^עמ) ,,"",^וי^מ־ילימ

^1 
 *20:2•■׳ *ייי^ ^ ^

 ש׳י-ל
 ״״6 9^1

 ,י׳^זיחרמ
 ורקז ׳קזי^טב ועו■׳

 'ץידןמ^^דךט^דדעןי^ו ין*^1^ו6^*מ§ז
.4 

 •4£ ! *זיוזיי ח^זמלזאממיעל^
 ג21;־ אזיגד^י ז&ז זיציו^א^עילצ טיל^ו י/\ו^ו^ןע^^^^י%ר^ומרהה.
 ^ בהעיעכ י)^ יפ ךפהמסםיל§ז<הר1עע ם^ ן^^י<

 .   |  . . , ״• <4. •* . +£~— ר >• ^- .״ - * * # -4.^•^״ * . <4|



 ך*י**ע סיןלמ^ע4
 גיל^נזגןל^גנ^ןו^
 ■ ^גז*ד*ע^יןיזמהןי

 זז?עת2ר1?א.םימעין(ו

 ^אחקטמאמ
 ^וןיזי^ם#^

 ^ .׳ , — . *" י > / ^

 דיצו

 איה^יה^יי???!

 *יי^ל■הייז ןמ>יחד<זן^ו^7<ז^גמבזערגמי^מ ><לע5ייכבגרי^זו1#<,יבי"
 7ו'(?־מ \81

 ׳,^;ו^ןי?# יר^גדשיאי^דג^ ^כ8ז^^/<ר^'םש5זו ןזמ?,
 ^צ״ד&ד^י^רמד^ !עאד^ל^מ^*ל 6^^<*ף*1ז <*** 4י*%.< 3 *

 ׳ל"" א ן— •- >ז—• |*י״.ק*י"י• ׳י׳״—״ *^5— ׳ :',־יס ■ -
 _ • •׳ '^־ג*•.

 ^צימ5מיה\ו׳>>1> דלוזייר^ווייהימ׳נ ץיןיידמגןצמ^^יול^י ר;>>״>עי}ש׳על)*ג4ד ^1*ר>9מף^#ג;1>^י
 ^ זיגליח יי-י^יג• ץאיציע^ס^ /י*ז,ץ ץי-״זיל״עליי״^ץי^ לי> ץ^^י^וו/יי״־׳י* -כ^י>יץ ^.^יי ץ^י׳

 <\כ•** £*י>>רןיזצי) ,י^>יפ(י>^געיזלצ ן^לי'1?יעפי
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 ^*!ווזייומ-^רז^יו
 4 ^ ״./ _.״ . ...ג( י׳.י-

 %1<זהימךל

 ל-\ 1׳ '?*,-;י ^׳^י^יעןג־^*1!׳^׳ ■<׳ח'י'[י י־^'6יי^^זיניייל^־'תיי'<?י1וי"'ר^'!

 >מ*@:
 * חורו סינעגידמתהוי^^זש^^

 * ׳•—•*- ■*־ ׳:־ ״״•^—ןיי#88**ל^ו<^
 דעו

 ^>עזץ**דזע

 גופל

5$ 
 םקנז ׳א1רז/י.ך5מ יר^למ81# דמאזחציגי*יחזתזל!כ/ור(ע!1

 '■י ,'■1'ץלדיד^^י^ג־^ז^^ייי^יוז׳")צי^')^05ע*י^*״1 (רעיין-י^^־ל^^יר^ '■*^יע'יל'ע!,מה
 ץ י־-^ג^^ן-^^^מי ' ץ



 כד;ווסי!י^!ו

 יר9/״ח^?י
 ז^ו5ך^ד8^^ך3^^־^^

 ז?פ ־מ>7<ד'-^י ^^ן^הרןמ'.הלי י ו־מד3ן4^5י•
 צ ץ,ל^^^יגין^^^^יהו>ל11מ!ו ^מולצ^הזד^/ל

 ^ ע^ד׳%ת?*יש^ לעי^!ךח^^מי ש/ןפ^ 4ע^
 רחני ןייז
 רי^1^ז?^ב^^>י^^ח!ו^^מ^/^^^^מתי*רשמ

 ן<ח אארע^ ע1תנ םן?ו ק^ו?זין^\^בדדזעחיךי^כ'ו זי%'עמי^ -זצח^יז
 ־^ז^ל/חו א0ע^%יח1היל ^^^^ר:יח^יח^ך^מד8?<ז><^ הימע

 לע^,רה1^ו5ר!33.13ר!ר ^יע^5>ייה3ה ^י^חבז^^רו^^גך^יד5;
 יירח* ^ון־יכ^יה^ץ״ןלגדע^ד ח^ר׳^ו׳׳ז^יחק^ ^גןו^^י^י^ג1?

 ו%ל8י?ד*$8■ יי^קו^יממ^ומ^רז^לנז^

 חז^גןאלי^הי^ד^
/ . \ 
(; <>'*){'^ 

 וישעמל



 ^^!צג8וש״זי

 מ״סמממ

 €8מ08מ^₪

 ^<מיןו1ולחמ>
 ל]ו^<#--וי^י
 ו#י#*מזי*!#־

 י ׳מדע&^ז

 י^ימ^ש&וימ

1 1 1 
 דיעינש^ די$ל*ג> ל^גצ׳י** 1 ,11,

0** 

 1>א *
 ג>ג>*£׳/*
 ך^העיע



 ז$רגז*<וד??31!
 ך^עןלז^יס^עןיימםךו^ז

 ׳זימ^יןמ^ממ

 ^מהי^דמ^1^טזיי^י^ןזין?ו

 יי"!
 ;?*יו 6מציל1י)1ייג׳גמ!ע *ןפ*״>יו*״ע \>\>ע)זיץ.\ גיס *שלהו ןגלל׳־י *רומץ>ד6אן^ז 46>מ ^ישהי *יש1ל3> ♦*יו4*מ*לגי>

 י י ׳ ןמי^ע דמו?* ^^')ג^^י^׳לפע יא
 ^ך^׳ו *■׳* -־ -*־ ־ *—* * ד**$ז

 יח^^וי׳;

\^£> 
 *ליח

 " ^\יץפייי^ו4 •?ג*>*יומ4>)*ו



 ר^ה^ז^יחודוה־טחדןשזחח׳מדן

1 

 ־׳םיו&רפו
 * 1 *3,;י ^ועוו?5^ר?י^^ג(*ז!יי יד אי!

 1 קעגג יזו,ל7ד/* 1י25 םע(§ (יפהיג?3>י

 ילזיש^רש^תזזייוי־ךו נ$5ח^י1.ולדה׳*י
 *4ו6 מ^יג5^יך־ץ די^ד^ידידמ £\דע 1

 . /£ >״*׳*י;י4׳
 יי>י;

 £ ו?זחןפ^לעם^יזא^סירה־^ןי^ץ^ם5^זעפ-;י5עז ,
 (יי" םיל^ ^יףנ&ו ים^ממג1^^רועימ3סג[י^ם^ם^^וונ(^

 ח־יגנ םיוגנו ז$נה £ין?זז ןצחש ןוא^\^ר10'וי^וא&זי



 ןןןן

 !$ון
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 •׳!^4וש״^י׳י&י'סייגיו ן^ןי׳גלילי 4יו\*ג1-^י*נ)^

 דמי^יח/^ו^שע^חד^מדב? 1
 *יי^מי&נןנ&^מ^^ * ^

 $*יצ

 $ 1 !יי׳; גי1

 ^ ,'5׳,*׳י י;^ז״י ׳♦"♦י׳ ׳^^^ךמדה5פ^דעי]פד^ ף*> ד
 ^<פ^י_ג?^ ,ג<ד1פ> ר5 ^,־
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 ןי ^״^ז־ ו^ ׳•ין׳•׳ עיז ץ י>*ץ י<יןיז>>ו^זעומיח /^חירקממי

 ו$#י
 זי1מז ןזלוי !וצנש ^ ריצןל5ן4 ה^ו'׳ךשו5םויג%ר^^מםד^ן<
 ? •5 ^ זד^>צןכ*ד^ ^יע^וזומ1*<5*^*ר3^ו^ייןגיז ה?^^^>1י5

 ־דע ח^חןי^וירי^(ל$אפי ' " ־ ־
 צ?צ
 \י>עי

 יי)*
 *#0־ >ידי

 4#!י

 נ?עע^$ ^
 _ !ד5ח1 *יזי

 '^ י^נע 3

 חקלקע?
 יע^ד^וו^/ושאיז





 *יממ הימי;

 יזדו^מירןיהי^היהדע

 נמי^^^^ץתוצצם^י^יד^ה^ל^׳י^^ל^
 ר&ן^י^^

 ."^•^י^מ>־(>^צ^;יה3^^יר^^י>>ינעי*^ ן>^מולט)^וע4מ^4יי *"*"גיס*■*!**׳
 לסמ '"ר5' # ' :^, ,מ^ז*>^יח> עמ לוע)*^^יצ^^יגרמייגמ^ ;גיפעל *#נ>

 יבכגצ

 ן

 ן1״..^1רז^#שדגי
 1^מ^י#<ייךסי^
 1א!י $בנ די^יתונ יו^רעייו ז6ל6זי3זי ע^משמזיזיי.

 'רכ ?מי^^^^זזלנע<ן^ךממהי^^ן^די^ ילצ .־ <.
 - - ד״ יןזד8^י7 ^ז?*זידףזהן5מןמיב^^•^**?^%%^'׳ףש^ש^ו_ףע?ד, £
 ז*)כדנ ן%$5#י9 למ5 ה'זהז׳קךמש^גמזמ^זיי^ד15?לזןג
 לעייו ;מלה^ד {<%*> ^רז^מ^יע^ימ״כנ^רוץמ

 ריח^ ^ק5 ^ל־^9מ^ ןנרגב 5ו^נ^דכמ>?5ו^םדפרי>ו זי&^לן^מו דייב.
 יר8 (<ןדר*נ>יל^ל דייו ךמלנמ״^רמי&^סעב^^^^ז
 ?עדץ^זדציגעמ^סמ׳הטמכטדן<ןעלנ ימופ^ייד^מ^ יורזכרעמגכירק/<וה

% 



 1)2$ םדפהנצ^נ^ננמע^ידמ

 ו^%^'זי*%יןיהידגן

 יל5תצנ5י1גומי1<י^מ
 )^ילגהי^נ^1עי{וי1גג

 תמנ םיגלן1^רמץ

 ^?יאמימ^זמ^מצסזגות^ירז
 א56צ5ו%ומיזאנ/< $#מ#וזמז

 י -^^ךיג^^ייגי׳ 0ך*ף1*)עפו^>*^ין*י" "י^י •ג*$״ידןי* י*י*3ג*' @^י*, "1ני1

 ו**י

1 | | ! * - ^ 1 

 : , ^עיל ^ אל^ץ מי> <*ייץ^>'י^י ^!נ*י.י עש׳ )ב)ש״>עי*ע#ל>י>*>>ח ?ועז<ה יזיממי סי&גז**? עס ין1*4ען>*•^)^סיסכ^ל-׳ימ^צץזיי^יי־יאגתי^ךרע 'י
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 ז<**\*\ י^ש״יד^לפ ^^3•*י״ר• <5גי״הןזנ־יי"לצי*1ממ>ג ^ •*לג'ימע־יא^>וע)^.עו ד ..^
 לע^,ץ" 'ר״א^י *־^ *לזיךליג*



 ^!ע^שיריזעתיב^ז^ישג י/וי?< זרי רבי&ריכ יורדיהוזכ^זשגג ־3רי^?<ד י&י(?

 זהמי^ טפועוהי רדד/וישי^^יזזיו- " ^ישיזיבו

 אדמ־קו$כי1$ו־^עני

 מ^היג&ע^מץש^

 ׳א׳ ~!*צד <( יגב 6יע>2> יל *ע )ר צי/י'ד־י>^^)4פ>1,ל *4

$> 
 #^ט2>גנטי1

 '#יר

 ;מ"***
 <*! !דו5י׳
 \צ׳^

 ||| *ן5#__ . , ..,

 £1 !ז^^^ו6^א1מי|^ו!^108י|1^י^ו1ם^61'וז*ו6א[!ה1ח*ר83

 גבע
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 ,ייסמיזןרמ
 פון<יעזחצ1

 1ייזפויזיצי)#^

 <חי1י1 ($£5 {$%^ןי^^%ילצ)ןי ן(זיה1ין6מז':^ו|3^4י^

 ׳3 £ )גב\>ן ^ו<י> £ ^־צ\*ל)•ג*\5יי4 ^יגגןזי)^\^\>מ1מא ן4>
 ע* גי)ל1 זעו לימע* לו ,יאה

 1ר* *יי >>י ***>*־> >י;נעי ל\ו*צ> <<* >ל ?>1׳*

 ־מ2ת*$
 זו י רמאזה^מרצווציפ^ןןושמןייו^יזלע

 ^ ז ייזוי^ /!

 ץו ׳וי^.י^1ח^ ןוימזמהזג1

 ויו►"* 9 #*ן#ו!

 ,/זזצו^טנשדרמל^מ

 1 יי״ זי

 ״*״^קשר8י^ןינן5נ}ו>כא*ןן5ש יימלצו
 !ימ^ךלנוי^^^1(^

...... . . 
 ן*רקןע ו^ימ^ש^/<5*ג0ז*ל1^יע^י%ה

 ל9^1*^זז%א55ו!ילי^^ז'5^ י^י ^ ר&^ייל/לייד^ ן£י^ זי&דיד&^ז
 "' ^!?יי^ז^^ד

 ז^למזי1י3זיזהי^וח1מו,
 -, ״-.,■..^זיילרפ^זעכמ^נפ^^^מ^'

 ^יייר^ע^יק^^^מגז ה8׳? דע^צ^זזילד^^ז■ הו3י מש4נ!]דמ/< זמיל^
 ד^1עי%פ/ז/<מ^ רמ/^ר^ף^\מצ טזו^ד^ימג? צי^ו
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 ד!^!גןנפ$

 8$*יממץו

 ,ה^וקיפוי

 4׳ץךח 1^ר^<^וה?ו םזמ^ך^והי4ימר^^ךמע/<יר6ל עמ.־#קןמ

 -ם^^ימרה^

 1כ$\£וח

 <״4>וו*י*ץמ0 ד־גג^י י***ףמ״*ן^^



 ו דפ׳י׳י חגע ל>£) י׳יפפ ד>יי>רפ די>**ל'ל.ג1עי}^ חריגגיעפיזצפ^ ליפגי י־לפע *יילו .־*ילו ן לא >

 סדש^רבדוינ^ה׳יח^^^

 ^עפץדצךז
 *סמ&ה
 ד8>ו#*#

 ^יר3לפוץהד/וזצזהו
 ו^6? ן^^מפכ^1נ^ו*צי?כ^ה ^וז־!ןי3י!ינ

 ;״'
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 ^ יזייידייהגס^נ *,'יי "י'^
 •■|אי>־->!י'ץ<יזי>'*1״־"ידיי"^ י ' ׳ '

 ^?ונ^5^^גד^1י
 והי-זח^רלי!^^^;

 ־יי

 יף^^ח(^נמל8^*3ימויי
 /4״ל§כ^ח1^ע^^נ\ענ^ טפשוהד

 הגשועמניסיריממ וצ^>^!זז:ס¥זוע?5ט^וזוי;

 ^8^^לר#יו ■18ע86$מ*$0

 •. **^נ4ןממט^^

 ' ' ^יייוה^^^^׳*•***׳1׳״״^־'־׳'־

 זעמה סור1ינןוילרעדמןךד^^ןע0ו^.(^ך1מ11דו׳ ׳חן@ י ׳*•■י ׳"ח
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 יז ^לעק רכ^ןיייייי**יזתץ ^70
 ויו^ו^סיי^ו ך8?

 ■£ * ר01¥1¥9$1

 ■ ׳ *׳ |^^#5@^י
 •ע^^ויייוי)

* 

 ו

 _ ד31^/^^^/<עי^*ץ^ ^מוי^י^י׳4^ו<^ז/צ^^<
 >ג>ו י וי^י?צ]ו1ר0^<םי^י(ידש וי!ע< ז^ז4י;*15^€ו:ייימעד ןיעמחמדזיעזי

 ־ זיוןזלןו

 ופ
 -יע
1■ 

 יוע ן

 די^^ייגגייל^ממ יייל־לזימ^־^רציייי ןד> *מ1ג>הל^^לממן>*ייי עכזי מי^יזי&ש^יזימ ה*1> סגי^י
 '^ימ'^־^\1ז>ד^ר^> ך^#״>י^<>)" י^ד^''* י>*,*דע\>ץ ד^וסי״׳סוצ^ *י*׳* ז׳>,״'>יץל?*,'י^ג ־•יי"**

 ;•'יייעי^לעימג דימלגי #ו*י>9*> במעןי ךלהגי זימיל*ין>*י}>)ייס־מי זימ ;0י^>*> >>^זידיגיל זימ,י *מג&ע״יס״יץ^.,
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 # י <7. .
 *ץ בס?תדמצ^ע0;^לןהגב^'ה1מא ועלשרודאנ51־^!51ש1^י(ד^זו
 ? ־•־דח "* אך^ך הימח ןימא ירקע אגמח ־־הכבשה׳לע יגצ/ה י?על ה$מ ## ל$

 ןזהתנרןנ ^ איעמלו אתגילקי ןימא תלח קהחגדקו הימהו אשחגד יהולע ןוה#צלקו
 דרא ע&בט־בר ח?!׳׳ אחגדק לע אנטה אדומ?^ קלאב* אשור•!אלב רמ? ייח?
 א&טק בל לבדו ־*ן?3 יל^ תשלשדיאזהנשמ ןהב -והיגןאדוא1 שאלה ןהה'הדש

 ^לילח^ל לשהךןמ!א!ל?ימא אחלח חיזא$11 ן*? הע$? תד אני אגהצ החש חי
 ^ —דשא ^הרצע יארמ םישנא השמח!.המסלמה ,שגא רעידי^א^הדש^ דחא

 ץראה סעמשיא ביששז ץדאה־סעדדא אפץמה א|*ה יש לןקהדזאו לעב ואשגג
 ז־־־דשמןדן אבלק:ידבע ילנןלע אגממ אהד דק האוג רגד אהל!? ןמו י ל;עב סיא^גוז

 אעלאד אמעתי ש ימד אליח גד אל5? היו אתלןיכות?השאך אכלמ יפא [זחד [,לג"!
 סיחבט־בר ץדארז-ובנ סחיא חןגד יאומקב וחבחשאד אעראו אמעמ ארבג ןמשו

 . ןו^^מילח^ח^י*י'יזו5^?
 הדוהי לגיו תמח ץראב הלבלב §וימי1לכנךלונונתא ד&ייתדבדל דבבד אכלמ<חול
 הזןהי./ויבד ו^תמחד אעראב הלבלב ן.מ>ט?.ו לבבדאבלמ ןוהה:אחמו !וחמיא לעמ
 ז־ךמ % לצאבימובצ ליאשה לשא הלוהי ץראב לאשגה סעהו ףו־זשיא לעמ
 הדוהי תיבד אעלאנ לאהשאד אמע1 י ןפשךב סןניזואךב והילדגדוא בהילע ךןנןד
 רעמשי! !ןעש לב בןעחא דב ה:לדגה!.קהילעיגמו לכבד אכלמ יצגדצוכנ יאשאד

 •ןחוילדג^״א ואבד -והילד^הא^בברל^ ד^ה־יכ סישגאהוהמה בייחה דש־יכ
 1? לוהיגזא:ז;מ5טגה תמ(וגחךב חירשו ןוד£ךב 01 ה&תגדב לאעמשי!.ייפצמה
 1ימל אבלמ יגמ ילא אייבגו ן-זגא את[ליח יגבד לכ ועמשו !סהישגא!המה מכעמה
 דב הדשו ומק" רב 01 העתגלב לאעמשי] אשעמל הילדג הול ותאו. •ילדג ה!

 ~ יז״** ~ ז ״1 ״ 7 ׳ ~״. ......_.״1 ■וו*^ווו 0א4>41*י•! א*יזח\מ

 ש ס;ךש3ה ירבעמ -ןמל;{! םי.י ׳ ׳״*י,׳- ׳
 אעראב וביח יארקב ידבעמ ןללןדדת #ר ןוהל למאוןוהדבימו הידיג קהל סידו
 לאעמ1ע? אב יעיבשה שדחבייהד_ 5 ןובל בטייו לבגד אכלמ חנ וחלפו
 דראו חמד-והןלדגוחא •ןפי!ותא^ישגא ה5.שעו הכולמה עלזמע#ילא^ב היגחגךב *
 ו^ז־דא * האעיבש אחדב המע ה^מב ותא ו;הדשא םףןע3הדואו^רוה:וין
 חנוהמו הימע זילב^אלמעואזווכלו?י!אעיזמ עמשילא לב ה:גת4 ל3 לאעמשי



 %וגדמ;^0מ^ימק:1*אג!יזמ .דימסמהי •אדקנת,די!!־מ,״.י ״״ מלו>
 אבלדקואליעזמ א# י5מ8'״ק*9 זגפמ ואד? סידנמניאהבסיליח-ד ד?!
 סישלשביהי ־ "אדקנ בד;נ ן!נ וליחו ייא םידעמ1? ות* אחיליח ינבלו
 שדול זז^גו&ז בדש?ה ידןן־יס^מ הומיךלמ מ#י!״מ י# *3#1
 ו אי$ תי>1? תימחלמ ןקמ שאיליא סלמ תנשה ימב ול£לוימ ל!מ יימ
 זיו־י־ד רקע ירתה דימו ת?ך אמש ךלמ ןי?:!,ד!תולגל ןמש עבשי ןיתלתב המ!
 קגכיהי שיר ת!תיחמלמ תנשב לנכד אכלמ לולמ ליא ישי אוידל -וענש!זייהאג
 אק91■לממ ואקנדיאןתייתטש ותא לעיל ׳דיסא תטמ ת־יתזתיכו אמש ךלמ
 ?ד? ןמל*# ׳תוסרכ ת:גיד ץג$י קמלחפתימעלילמיילמל^איןעאםלל1?1?
 י י*וד ךקזלכ זט5ל ך?5 בהל ל?אן !אלה ידגכ זיא א|ש! 'לימ הינעו א3למ
 תחחא מו1ו>7א! !יתויח טוי לכיחטוק,א?ךת אמחל לכא!הילוסוא ישי^ תזינש!
 איי״די תמדש תית!ןרישן:ו״ה ימ לה ימויה 0(!דהו דלמה תאמ זל־הנהנ

 !׳תויח ימזי לג ,רימת? ב(׳ סגתפ אכלמ בד;נןמ היל אנת:תמ
 ד^הניו !תמי?)צע$רמי סיפלהי מוה>י *#0? סיכלכי רנקד ׳קימג סיכ? ^

 " -©♦איננג? תא 1זלמ♦ ^ ן׳כליי ויתיי לל אידקי

 !ןמאזקאס^יש^יי "ןייב

 *ן^ן

 ת>יז1
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 1הנפי!י^ףמ*ג־^ 'לפגחויתואי,ןדואמ]י ןא"*׳
 ••**סן^&אמא1 י״^סי^^סלו־פעי״יס"
 *"*י*ממג׳י5^^-^ י י*ן* ©לי
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 ־־^ן^.לג1פך^ו;ל והדבעיו
 מ?י^ ׳£נילךי1בן\י^ו>יפ היזיזב
 1 .>גהן^בן •ךמיב\ לגעעו לשמ ו&ו
 לגילי#<לןו זייזו׳ס^עגסדועלימ
 ^זךיל>׳היצ1>ממו^>זר)יורל!ג^ח
 יקו ^דפק^יע>צגשיל
 .... . ׳ (*• ■ ־ 4} - ־

 *1קה<יו^וע-ציךייע{ו ןילח^ג יגידיי! .
 טלעגיי>^ל<*ךימהיי)>געשלכל!ג

 ק%ל^>^חד^ו>י׳עיקלח :י

 ^יחקי" ׳'*דילוע^ידגלזי יי&ןמקח

 צ£ ^^^)פישלש^ללצ^גדילצ.
 ^^עגעפןין־^דחק

 !^רזייעהו ^ל*411ו^8■■!■1
 ^4־7 // ■€• ^ .
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 ^( ^׳־־^ * ;י■■ ■■ ; ״

 \מימז־^

 ^עיוליזו<עצי^מ\ 'מגדג

 ^מנו?ממ6קלצומל^^רנעע
 םגביסלף^ל {^עו^לררלמ
 למצ^ךצל^סמל," ,׳ץמללימי**
 דצוקיצ ך^ימצלמ^דןקצ)
 (לי סי^יועעו *ה^יעי ש#חגח*

 |||| יצו^גי^*ה^ע1עי^^
 ,ןוש^ל 6פשגמוע1י*מצ^
 זיכגעג $ע> יפ£זלמול^גיייגד

 ס^ו •העגד)<צליעמצ^י^(
 לעצד^ ,הגמיצ^יעיג׳ייעל״יר^

 הטמ^צלילגעעיעלי^ גמ)י**
 זיעג>צ^עי>^ג^ *>י*ו$ממ

 א^גג "וג^צשומצמי4
 ^*4.*^**"^"- .*{•>״־■״* -** - *י*•.*
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 יממ דז״תוזי■ ׳'יי1*׳ זיגזי דיזו , ^1׳ ן . . י
 :^■- ׳4דחמיר^רע >\ען^\ע" 1

 >חבן>צ^זימי1והגב,ן<י^י^^ צוקג^יי8*י ןי^ <1ל
 ן^מ^)^ג>לצלעגינכמ>י^צ רצו וג^*>ב*>ו>$טג*>$ יי״ץ*>
 1)1(׳*>ו#5׳ד)גגי״צךי*יוילל1ןי י־8<מ^צדו^ '>י'י^י1ללזי^י^" ._״

 ^^^טי^ממ^״יייגנפ* ^1לצה^נ^ףי*!^עהיןמע! *5%^■
 £ע0>ן>עכ*)צ$נסירו ךי2*מטז<ו ,ןענסוןימג><)הגי1 '>ציי^עזי)י^^^י1^1!י
 !1גי^^^נ^ר}זי*י)*ג>^וו* ^01^ג^)׳׳^ירו ^רו4>ותאזב^י;5ר>*צ

 >^מ*£יץ ^משןוו מ<£1י*?
 ^ו^ןויי^}י ^ ■־*

 ;ו*צ)לגזיצזיןז0צרעי !4מצצ*#זו '$)ומכ^ל {לליגילע ו*>כ)יו#ורו י^ל י?
 |ו ערייהץגוזייכצו ל*כלעצו(י#3 ^1^%1>^וצג״נ^יי?קינ״>צ3^0״1י .ימע
 צי׳לץ*##)1מכ^ו^וק^צ^3>ו מצללר£ימצו ל>3כמ>1^לעמ$לפ;צ? >?י^ו

 !י>#>צצוומצ0רז(י<ח^צץ)כצי ]ח>>>״-צייגי)ל^לע^3ייו^ץ1)*הכיציי#*
 '^1י^ו<ו^0פימוי^צ לע*וכמו ^^הסעלבייעלזייז^^מ^
 ו^וו^צו״מ^ '׳^יי 4$**צ^כ י**ל*>צ ומצויליימ י)
 ^מג^צמ^ןרצליו1נצצ1)צ^ ריכעיז^גוו^זלממ־^לבלעז,הזילעל
 !^ג^אצו^וז׳^ירוזמ^זצצ ומצ ^♦וץ^וימעי^*׳ י '

 כררוש^רווצבדכרלדכרעימגכל

 ירומ^י^4צוךצוךכוייצךצוךפ £ןצנ״ו ^ו1ל>יי3לע^ייעק)צלו
 >!|^\מורווווכךי^ו 1>*כ*ל *ו^רצמעצלע צעיכר^ו עג

 1ז^מ> ןנ&ץציע)חל*)ו־׳מסיכל ן0^!^חו^ל^4ר\כןי1מיז׳צ<ג
 |#^-^!מע^לצ1^ ־ י^*^־—- •*״.- 'י

 ^ככזו^ר<עייצי1קרכו
 סףלן^י^^גצצזסכפי

 ־^ ^וג^יז^רנשר^זזתו ,ןגיג#לו^עמ ^י>צצץ
 >*^ךל$ץ $לצןל>צצףזצכ %ו^ו^מ^כ^י
 ^ו^4מ<ש><מ*>*^רל !ילויצלע^כ^^ציחמ

 ^י^|^>^ו!יצכ
 ©1ן^ו^41זי1)ע^



 ׳ ד^יגלמא^\ילעגיתצ^^^ו ־ ג#לז ^זיזעבג^^ןל^^
 4 ^ו^עיגגו^צ^ג ^גגמ^ילו*9בןצ)^ו<^

 ^ ^^יעןפמ^אמצ^
 !4 ^^^א^צרצל^עחיג^^ציע ע^גצ*מצו^ןן^וו>וו^

 ;יזיצמ י ציתצו^ליז^ג^^א * 'ןימ״ $!נגח^ליצ>ל^ינ1מ3
 גי ףול^ע)י^ מיע1ד״מןל^)מצ /^מע*ייזיל^>לן ימחל לג

 *4 ^^פו*ציגגילעצ^ 1ח^א> י-גןצ*צ ע*צ1מז<יצלד1יוממ*י.
 מ* מ^צףצ;צ)^יל)^ידעמ}ן ין>ן£*צ ו^>פ יבפו^מבא)2^1^ל)^

 ן $| §£ןו ^^מ^ממ>ש1ל!)יו*מ*ען0 ־'־;*וימ $>0גצ4!מימוווייח*
 2מי^^^ינ^^^ףון ל^ועףו^1יצרעצוי0>^>^

 5^ > י 0 עיץיגנצ ^)פה)מול){>י״יצ1צ)^))^^ףו^ )מכליזיתמבל^ליה&ע״ .יי^>*
 ז^(|^|<ציק^ג^י!צן ןי$$>*מו 1מל ^ הצלמעי י$גמ$*צצוזוצצצח*ו

 יצ ^צו!!וי>4יליצ^מג '*ולו ^לללומ^י^צמ״מ^כיפ
 -1 ו^צו י#ל*יןצ 4זיצ״חצ* ןח#<

 ללללצייויי־׳ייזפילילצןמ יי*ד*מל \^צ>5?וייצ^)צצי
 ׳6ףמ4ג^ <ןהגוו)<• ...';^1^^4^ועלףומד
 וג^ץ^ייגצןולצילי , ^^*>^י4ע^י>^ל)ע<י4

 'יצ£>^
 \^4ג^י^^|)מצ)ל*ן9 ןנ^^כמיךמחג״קמ
 ידצגיש]^ % %ג*# 6^0 ׳*י)^)הצ ילליג1>*צ%>צצ$
 ^צד#1£ולן<>**#ז ^1)^יימ*^7מצ1ינ

 ויכזידמ3^צ*ו*צ ^יינ^ו#^צ^למ^׳
 ^י^זללמצייציזה ר*־ד*וו£ ין$*ממצן£^נ'

 .%*י*#* אזמצ *זיצןמ^מצףצל^ציי/
 1> פלחגוכוצ. 8 ***צ יגל4ג?מה •£י>חיציי)לח>
 *14צל$ון ל3*ד$ל ^ךרג^ומציל*
 *ל*י>י **>הגג*>צ

 •י*!!יחצי
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 כיפ^יגי^יזיאז
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 יי 1
 •זיד.ע#רג

 מגד\פפז>,

 ^4ן ׳^־׳

 ^ יו 1 ,י5 י י *׳ • ז
 י^*^<*1י1*>עחי^אהיזיזוב סיץיגעזיזיז׳הלי׳עע ןמעו יפגן<גלג>צל4ג*כ>פו4ר יס
 ,^^קצשןישש1? ןכהייגמי ,זיליל ץ^)י ^ילנ׳י *ייייד ־ ?פ^^גצ^^גימור^יזי

 ^שלי/יל^ו ג)ל!ל/י>3דןל1ן ?יממ>צצ ילטשיצ^ 3^ ףדצפ*גל>לצ*1מ,׳^ג>

 ׳*׳5׳,זור גפל׳ ^ ןגצמ^לצנחמעי)עיציל זימןי ף״לג סיכ^יצצלידדכ

 **'* '**'• * 4/ י*יצע ל /!למל *מ19ןול>ילכ!מי 0*־לעכ* ענו זמק^נצמצ&ללצצז ןי>א1י
 :-׳ רדעק סימוש׳עי^ ללי סועכל)גול ה דצל ה $־י ףדצ עי&פיפיצ&י

 יי 1/1 'יי)* **20• - ׳< * ר, י
 צזעלזצזמוט|> יפ&צ^ע^־ו סדגע״כןבלירע* ^ )ד>ן> <ץ1צי)4צ?)*צ(ץג

 1צ^לל םליכאי צ^ףי׳לילצמצ>צ?צז>>יצ •'^1ב>{> ^ציסיצ^^צ/

 ^ל^י4> 6יין>ין• יןיכ>פמ>>^.׳.ה1 ןיוגגגעכ ןי^יללי :>כ^י ףלצ*5י>>צזי>^ל\

 ־די^ףלצס^!#

 *^ךיףדג&פצדמדצע*
 | /(/לילי^'ץכמ 4פפ>י*)<ףי.צי9צ>#א4ממ •'^-" ׳י1 ^ 1"

 ףיעמ ל*;? לל1דל דכע ש1מי זצצצפ *דל/צ
 -/> .> צג>צ1י לצכ *עעל £׳צ >צל ללילז^זי ןלכי^ל1

 ׳^גףלצ©י6פי1״בולערצ־
 ׳יגג ףלכנ>פ)ליצןי^

 1חע^ל^כזוצלכ'^
 ׳י\לגצ ןד
 ךב>£> ףדצ

 ;^׳י^ל" עי^־יץיי וצילגלז יאדןןעו יצוצממ

 *>*> י^1י '.׳£*£; " *״״ %*):־^.|%^ען *לן*,4* ע54
 *||ל^י ף?"

 יי**# .ה#יע 1ע4)לות^י סילי* יעיק1*
 יצעדצו יכיפציזי)עיייעשי

 ׳יען עיילצ^וי^כמ^צי י^וזמ^י•*,^*^
 ^ז>כן%> לילי״י>פ%צ עכל ^*ימצ פכל'

 ־]!י '־*י* ('*!ליגןיכי ל* ילל לייעמ וכ^,
 >ג ז^* 5**י^ מלצ*צ )4x1 י3יפ >מ*

 !ף:,.. ' '-'1^^^ ^(^#•1**^
 /■ .. *1'׳*׳י ״זי&ב מ.־:>-י.4.;9|ן*לג״

 ¥^551^ ^ מיח

 'י; *,*י5 %'יי**(** ;>ילגכפ
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